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CONDIÇÕES GERAIS 

INSCRIÇÕES E RESERVAS 
A taxa de inscrição  
 
� Não Sócio/ Sócios das Sociedades Geológicas dos PLP e Estudantes de Doutoramento inclui: 
Welcome (Dia 20 de Julho de 2014), acesso às sessões científicas, pasta/ documentação do congresso, 
certificado de presença e cafés. 
Possibilidade de inscrição nos cursos, saídas de campo, almoços de trabalho e jantar, mediante as taxas 
mencionadas no boletim de inscrição. 
De forma a usufruir do tipo de inscrição Sócios das Sociedades Geológicas dos PLP e Estudantes de 
Doutoramento será necessário enviar documento comprovativo da situação de sócio e estudante.  
 

 
� Estudantes 1º e 2º Ciclo incluí acesso às sessões científicas, pasta/ documentação do congresso, 
certificado de presença, cafés e senhas de almoço durante o congresso (Dias 21, 22, 23 e 24 de Julho). 
Possibilidade de inscrição nos cursos, saídas de campo, e jantar, mediante as taxas mencionadas no 
boletim de inscrição. 
 

 
� Acompanhante incluí: “Welcome” (Dia 20 de Julho de 2014), Tour ao Porto “Hop On Hop Off” e Jantar 
nas Caves. 
 
Todas as reservas de serviços opcionais nomeadamente alojamento, almoços, jantar, cursos e saídas de 
campo são sujeitas a confirmação, aceites mediante disponibilidade e só serão consideradas quando pagas 
na totalidade. 
 
 

Confirmações 
A confirmação de inscrição só é enviada após a recepção do pagamento total de todos os serviços, e desde 
que todos os dados estejam devidamente preenchidos no boletim de inscrição. 
Até à recepção do pagamento, a inscrição estará suspensa e não será considerada.  
 
 

SERVIÇOS OPCIONAIS: 
Inscrição mediante o pagamento de uma taxa adicional válida apenas para participantes inscritos no 
congresso. Todos os serviços opcionais são limitados e sujeitos a confirmação, pelo que devem ser 
solicitados e pagos com antecedência, de forma a serem considerados. 
 
�   Almoços de Trabalho (Dias 21, 22, 23 e 24 de Julho de 2014) – 22 Euros/ Cada 
 
�  Jantar do Congresso – Caves de Vinho do Porto (Dia 23 de Julho de 2014) – 50 Euros 
 
 

Cursos  

Os preços mencionados no formulário de inscrição são por pessoa/ curso sendo os cursos de dois dias (50 
Euros) enquanto que os de um dia (30 Euros). A inscrição inclui: acesso às sessões técnicas e “lunchbox”. 

 
1. Modelos de geração de províncias ígneas - 18 e 19 de Julho 
2. Mineralizações associadas com granitos variscos - 18 e 19 de Julho (Limitado a 12 participantes) 
 

3. Geoquímica Orgânica aplicada à exploração de petróleo: da rocha ao petróleo - 18 e 19 de Julho 
 

4. Caraterização avançada de materiais geológicos por Espectroscopia Raman microscópica  
- 19 de Julho (Mínimo 10 e Máximo de 12 participantes) 
5. Microestruturas: do microscópio à cadeia orogénica. Prática com base em ferramentas digitais  

- 19 de Julho (Limitado a 15 participantes) 

6. Técnicas em sismologia aplicada - 19 de Julho (Mínimo 10 e Máximo de 25 
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participantes) 
 

Saídas de Campo - Dia 20 de Julho 

Os preços mencionados no formulário de inscrição são por pessoa/ saída de campo (48 Euros). 

A inscrição inclui: visita técnica, transporte e “lunchbox” 

 
1. Granitos e migmatitos no maciço Póvoa de Varzim-Porto: Implicações geodinâmicas 
2. Jazigos de metais críticos (W, Li) relacionados com os granitos Variscos (Montalegre e Boticas) 
3. Unidades Potencialmente Geradoras de Hidrocarbonetos do Jurássico Inferior da  
    Região de S. Pedro de Moel (Bacia Lusitânica, Portugal) 
4. Paleozóico da Área Metropolitana do Porto: estratigrafia, paleontologia e  
    mineralizações associadas 
5. A sequência paleozóica da região de Valongo-Arouca (N, Portugal) 
6. A Geologia na Rota da Vinha e do Vinho Verde: paleoambientes quaternários da costa  
    NW de Portugal 
 
 
CANCELAMENTO DE SERVIÇOS/ REEMBOLSOS  
De 19 de Maio de 2014 a 18 de Junho de 2014 haverá reembolso de 50% do total dos serviços solicitados. 
A partir de 18 de Junho de 2014 não haverá lugar a reembolso de nenhum dos valores pagos.  
 
Nos casos em que há lugar a reembolso, deverá ser dirigido à Skyros-Congressos o cancelamento por 
escrito, e a devolução só terá lugar após a realização do congresso. 
 
Alojamentos 
Caso a reserva de alojamento seja solicitada até 11 de Junho de 2014 será cobrada apenas uma noite de 
depósito por cada quarto pedido, para garantir a reserva, sendo que o pagamento das restantes noites terá 
de ser efetuado até 18 de Junho de 2014, caso contrário será considerada apenas a noite paga as 
restantes noites serão canceladas. Após 11 de Junho de 2014 todas as reservas devem ser pagas por 
cartão de crédito. 
Não serão consideradas e confirmadas as reservas sem o respectivo pagamento. 
Só serão aceites alterações às reservas anteriormente efetuadas até 11 de Julho de 2014. 
As reservas serão processadas por ordem de chegada do pedido ao secretariado. 
Não será enviado nenhum voucher relativo à reserva. O secretariado enviará uma confirmação por e-mail, 
após a recepção do pagamento, de todos os serviços solicitados. 
 
Cancelamento Alojamentos 
De 19 de Maio de 2014 a 18 de Junho de 2014 haverá reembolso da reserva solicitada deduzido de uma 
noite de depósito. 
A partir de 18 de Junho de 2014 não haverá lugar a reembolso de nenhum dos valores pagos.  
 
Nos casos em que há lugar a reembolso, deverá ser dirigido à Skyros-Congressos o cancelamento por 
escrito, e a devolução só terá lugar após a realização do congresso. 
 
 
 
ALTERAÇÕES 
A substituição de nomes até ao início do evento é gratuita. 
No secretariado local só é aceite mediante o pagamento extra de 20 euros, por cada alteração. 
 
 

RECIBOS 
No local só serão emitidos recibos dos serviços aí solicitados. 
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As alterações a recibos não emitidos no local, só serão feitas após a realização do evento. 
 
 
IMPORTANTE 
A aceitação de inscrições no secretariado, via correio, fax, internet e e-mail termina a 11 de Julho de 2014. 
A partir desta data só serão aceites inscrições no local do congresso e terão que ser pagas no acto, ainda 
que solicitadas por empresas, tal como os demais serviços que venham a ser solicitados. 
 
 
CERTIFICADOS 
Os certificados de presença que não sejam levantados no local poderão ser enviados pela Skyros até 30 
dias após a realização do curso. Findo este prazo, a Skyros não é responsável pela emissão dos mesmos. 
 
 
MÉTODOS DE PAGAMENTO: 
Por razões de segurança, o secretariado não aceita pagamentos em dinheiro ou cheques pessoais excepto 

no secretariado local. 
 
���� Transferência Bancária – Após 11 de Junho de 2014 apenas serão aceites pagamentos por cartão 
de crédito. 
Pagamento efectuado  a SKYROS-CONGRESSOS,LDA 
Detalhes de Pagamento “Geologia 2014 / Nome do Participante”. 

O nome do participante deverá estar claramente mencionado no comprovativo enviado. 

Por favor notar que deverá ser sempre enviada, juntamente com o formulário de inscrição, um comprovativo 

de pagamento, sendo que todas as despesas bancárias devem ser suportadas pelo participante. 

 

 

���� Cartão de Crédito (Pagamento efectuado através de um sistema de segurança)  
• Visa 

• Mastercard  

• American Express 

 


