
    Associados N/Associados 
 
 2 Participantes COM Hotel   450,00 850,00
Inclui: Duas noites de alojamento com pequeno almoço 
participação nos trabalhos, documentação de apoio e refeições

 1 Participante COM Hotel  350,00 630,00
Inclui: Duas noites de alojamento com pequeno almoço, 
participação nos trabalhos, documentação de apoio e refeições

 2 Participantes SEM Hotel  350,00 630,00
Inclui: Participação nos trabalhos, documentação de apoio e refeições   

 1 Participante SEM Hotel  205,00 450,00
Inclui: Participação nos trabalhos, documentação de apoio e refeições 

Empresa:                    Associada n.º

Morada:                     NIF

Participante:         

Participante:

Código postal:           Localidade:

Telef.:                                            Email:

A enviar para:
Antram 

R. Conselheiro Lopo Vaz,Lote AB - Escritório A
1800-142 Lisboa

congresso@antram.pt

INSCRIÇÃO SERÁ VÁLIDA APÓS RECEPÇÃO DO BOLETIM E DO RESPECTIVO PAGAMENTO

NOTAS IMPORTANTES
1. O 20º Congresso ANTRAM cumprirá todas as recomendações previstas pela DGS em termos de distanciamento social, de higiene                

das mãos e de etiqueta respiratória, sendo obrigatório o uso de máscara durante todo o evento. 
2. Os participantes no evento terão de cumprir todas as regras e plano de contingência em vigor na unidade hoteleira. 
3. Não serão aceites menores no evento.
4. Caso não consiga concretizar a sua presença, ou o evento venha a ser cancelado/adiado, o valor da inscrição já pago ficará a crédito         

na conta cliente ANTRAM.

TOTAL

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

INSCRIÇÕES LIMITADAS À DISPONIBILIDADE 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÕES LIMITADAS
(cumprimento das recomendações da DGS)

29 e 30 de outubro de 2021
Palácio de Congressos do Algarve - Hotel Salgados Palace

Transferência bancária para: NIB: 0036 0390 99106001261 95   -   IBAN: PT50 0036 0390 99106001261 95  -   BIC/SWIFT: MPIOPTPL

A Inscrição pode ser realizada diretamente na loja online ANTRAM - www.loja.antram.pt

Atendendo que o Congresso irá decorrer nos dias 29 e 30 de outubro, coincidindo com um fim-de semana prolongado, os Associados que 
pretendam desfrutar de mais um dia no hotel, poderão fazê-lo, beneficiando das tarifas de alojamento negociadas pela ANTRAM, devendo 
solicitar essa reserva extra via ANTRAM. O pagamento será efetuado diretamente ao balcão.


