
6º Encontro Nacional de Formação  
APPA – Goethe-Institut 

3 - 4 março 2023 

Escola Secundária Dra. Laura Ayres, Quarteira 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

15 HORAS DE FORMAÇÃO ACREDITADA 
 

 

 

INSCRIÇÃO: aceda aqui  

 

PROGRAMA: consulte aqui 

 

 

 

Inscrição no Congresso (15 horas de formação certificada) 

 Sócios 
(com quota atualizada) 

Não sócios 

1.ª fase – „Early-Bird-Gebühr“ 

até 06. 11. 2022 10 €
 

40 €
 

2.ª fase 

07.11.2022 - 28.02.2023 15 €
 

45 €
 

 
Inscrição Novo Sócio 

Quota 2022-2023 
(c/ oferta da jóia de inscrição) 

 25 €
 

7,50 € - isento 
 

 
Pagamento de quotas 

2021 - 2022  25€
 

2022 - 2023  25 €
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWKMAOaCyouwE0rLiquie7z_V-5iPVwbIsDXS92KF6XSOH9w/viewform
http://www.appalemao.pt/wp-content/uploads/2023/02/TAGUNGSPROGRAMM.pdf


Possibilidades de alojamento na Quarteira 

Alguns hotéis propuseram à APPA tarifários específicos para o evento formativo. 

Deverá, por isso, em caso de reserva direta com o hotel, referir que é participante do 

6.º Encontro de Formação APPA-GI, que se realiza em 3 e 4 de março de 2023. 

No entanto, sugerimos uma consulta geral em sites de reserva (p. ex. Booking.com, 

Trivago, …) que podem apresentar preços convidativos, inferiores aos propostos à 

Associação.   

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf eine erfolgreiche Tagung!  
Bis bald in Quarteira!  

Falls Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte mit der Tagungsorganisation 
Kontakt auf:  

917 540 239 / 917 899 990 / appa.alemao@gmail.com 

Nome 
Tipo Quarto 

Pequeno-almoço incluído 

 
Preço 

p/noite 
 

Condições Contacto 

Próximo do local do Encontro – E.S. Dra. Laura Ayres 
(Trajeto a pé: entre 700 a 1000 metros) 

 
Hotel Dom José  

*** 

 
Duplo/twin  
 
Duplo uso individual  
 
Suplemento vista mar                         

 
65,00 
 
60,00  
 
18,00 

 
- Garantia da reserva: necessário fornecer 
dados do cartão de crédito. 
- Cancelamento (por escrito) sem qualquer 
encargo até 72h do dia anterior ao dia da 
chegada.  
 

 
Eugénia Ribeiro 

Hotel Quarteira Sol 
**** 

 
Standard -1 pessoa 

 
75,00 

- No momento do check-in serão 
solicitados os dados de um cartão de 
crédito ou depósito de 80.00€ em dinheiro 
para garantia do quarto. 
- O pagamento da primeira noite deverá 
ser realizado através de transferência 
bancária ou cartão de crédito. 
 

Vasco  
Ferreira 

 

Hotel Atismar 
*** 

 

Este é o hotel mais próximo da escola, mas não apresentou à APPA tarifário específico para o evento. 
Recomendamos a consulta no Booking.com, pois apresenta preços muito acessíveis. 

Hotel Zodíaco 
*** 

 

Este hotel também não apresentou à APPA tarifário específico para o evento.  
Recomendamos a consulta no Booking.com, pois apresenta preços acessíveis.  

Quarto Duplo ou Twin Clássico – 50€ (com pequeno almoço incluído) 

Outras sugestões - Hotéis mais distantes (a percorrer de carro) 

Hotel AQUASHOW  
**** 

Twin – 1 adulto 
Twin – 2 adultos 

68,83 
94,27 

  
Tiago Nascimento 
Telef. 289 315 129 

 
 

Conii Hostel & Suites 
 

Twin privado 
(2 camas / WC privado) 
Peq.-almoço – 3,5€/pax 

37,80€ 

 
Pagamento até 7 dias antes da data de 
check-in, preferencialmente por 
transferência bancária. 
 

Reserva: 
info@coniihostel.com 

932 628 830 

https://www.domjosebeachhotel.com/
https://quarteirasol.com/
https://hotelatismarquarteira.com-hotel.com/pt/
https://www.booking.com/hotel/pt/zodiaco.html?aid=1250365&label=olr:Cj0KCQiAutyfBhCMARIsAMgcRJTq46XAktIsgnwRGB_GUQI7gfd9nB3e9ffIjWO5XgzB0C8XEuPweCcaAvK5EALw_wcB&selected_currency=EUR&checkin=2023-03-03&checkout=2023-03-04
https://aquashowpark.com/hotel-geral/
https://www.coniihostel.com/pt/
mailto:info@coniihostel.com

