
 

 

 

CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA 

Preencher a Ficha de Inscrição e anexar os documentos abaixo e indicados e enviar via email 
patriciaazeiteiro@apasfloresta.pt) até à data limite de inscrição anunciada. 

Documentos a anexar à ficha de inscrição 

o Documento de Identificação  
o Cartão de Cidadão,   
o Bilhete de Identidade      
o Passaporte ou  
o Título de Residência 

  
o Cartão de Contribuinte/ NIF (Número de Identificação Fiscal);     

  
           

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Equipamento mínimo a utilizar nas sessões práticas: 

o Capacete com protetor auriculares e viseira ou óculos. 
o Calças com proteção anticorte 
o Botas como biqueira de aço e/ou botas anticorte 

 

Noa caso do/a participante não possuir EPI, requisitar à TREEM: 

o Capacete com protetor auriculares e viseira  
o Calças com proteção anticorte – INDICAR O TAMANHO DE CALÇAS QUE VESTE 

 

O EPI é devolvido à TREEM no final da ação de formação.  

Quando detetados danos nos equipamentos, pelo uso indevido serão imputados ao formando os custos 
de reparação. 

PAGAMENTO DA INCRIÇÃO 

Ao receber a comunicação de seleção (por email ou SMS) o participante deverá proceder ao pagamento 
de 50% do valor total do custo da ação afim de validar a sua participação. O cancelamento da inscrição, 
por parte do formando, pode ser feito até cinco (5) dias antes do início da formação sendo reembolsado a 
totalidade do valor pago.  Os cancelamentos efetuados após este período, dão origem ao pagamento de 
50% do custo da ação, o qual se destina a compensar despesas administrativas efetuadas e prejuízos 
decorrentes de anulações de última hora. 

O cancelamento da ação por parte da TREEMWORLD, será comunicado com a antecedência mínima de 
24 horas, ou outro período de tempo previamente acordado com o participante, neste caso será 
reembolsado a totalidade do valor pago. 

Custo para formando que dispõe de EPI próprio: € 120,00 IVA incluído      

Custo para formandos que necessitam do EPI da TREEM: € 150,00 IVA incluído    
     

IBAN  PT 50 0045 5140 40279788759 86       

NIB  0045 5140 40279788759 86    


