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Formulário de adesão ao 

  Observatório do Trauma 

do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
 

 
 
Nome: (*) __________________________________________________________________ 
 
Sexo: (*)  ❑  F       

        ❑ M   

Data de nascimento: (*)  ___/___/_____ 
 
Residência: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

E-mail(*): _______________________________ 

NIF:___________________ 

Contactos  telefónicos(*): ____________________________________________________ 

 

Formação académica(*): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Actividade profissional(*): ___________________________________________________ 
 
Endereço profissional(*): ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Instituição promotora: ______________________________________________________ 
 
 
Os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório. 
 

 

Nota: Consultar critérios de filiação no Observatório do Trauma, em documento anexo. 

A adesão ao Centro de Trauma, implica a inscrição automática na European Society for 

Traumatic Stress Studies — ESTSS. 
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Quota Anual: 
 

  Associado Individual 27 € 

   

   Associado Parceiro  17 € 

    (Elementos propostos pelas Entidades com  
protocolo com o Observatório do Trauma) 
 
 

 
O pagamento deverá ser realizado através de transferência bancária: IBAN: PT 50 
0035.0671.00000311330.75 Código SWIFT: CGDIPTPL (Banco: Caixa Geral de Depósitos). 
(Deverá enviar o comprovativo da transferência para o e-mail 
observatoriodotrauma@ces.uc.pt, ou por correio para Observatório do Trauma, do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Picoas Plaza, Rua do Viriato, 13, Lj 117/118, 
1050-227 Lisboa) 
 
 

Dados para facturação: 

❑ Próprio 

❑ Outro – Nome: ______________________________________________ 

      Morada: _____________________________________________ 

      NIF:___________________ 
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Critérios de filiação no Observatório do Trauma 

 

1.  Denominação e object ivos  

O Observatór io do Trauma/CES resul tou da evolução do Centro de Trauma, uma 

unidade do CES fundada a 25 de Junho de 2009. Em Setembro de 2020 o Conselho 

Cient í f ico do CES cons iderou que o trabalho que est a unidade vinha 

desenvolvendo se integrava,  de forma cabal,  nos cr i tér ios  inerentes a um 

Observatór io CES e atr ibuiu - lhe o estatuto e a des ignação de Observatór io do 

Trauma do Centro de Estudos Soc ia is (CES) da Univers idade de Coimbra .  O 

Observatór io do  Trauma tem por  object ivo promover  e d ifundir  o conhecimento 

sobre a prevenção e a in tervenção no trauma ps icológico em si tuações de cr ise, 

desastre ou catástrofe, bem como colaborar com inst i tu ições envolv idas nestes 

cenár ios.  

 

2.  Parceiros  

São parceiros do  Observatór io do  Trauma as ins t i tu ições/assoc iações com as quais 

foi  ce lebrado um protocolo de colaboração.  

 

3.  Fi l iação 

São Assoc iados do Observatór io do  Trauma:  

1.  As pessoas indiv iduais propostas pelos parceiros (Assoc iado  Parceiro) .   

2.  As pessoas indiv idua is com interesse nas act iv idades desenvolv idas pelo 

Observatór io do  Trauma, sendo a sua adesão suje i ta a aprovação (Assoc iado  

Indiv idual) .   

 

4.  Quotas 

1.  Os Assoc iados Parceiros estão suje itos ao pagamento de uma quot a anual  

indiv idual no valor  de 17 Euros.  

 

2.  Os Associados  Indiv iduais  estão sujei tos ao pagamento de uma quota anual  

no valor  de 27 Euros.  

 
Os valores das quotas poderão ser revis tos anualmente.  

 

 

 

 

5.  Fil iação na Sociedade Europeia para os Est udos do Stress Traumático 

(European Society for Traumatic Stress Studies  —  ESTSS)  
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1.  Enquanto sociedade membro da Soc iedade Europeia para os Estudos do  

Stress Traumát ico  (European Society  for  Traumatic  Stress Studies  —  

ESTSS), a adesão ao Observatór io do  Trauma, confere a f i l iação d irec ta dos  

seus assoc iados na ESTSS.  

 

2.  Os assoc iados da ESTSS terão d ire ito a:  

▪  Acesso pr iv i leg iado à formação necessár ia para obter  o Cer t i f icado 

Geral  em Ps icotraumatologia da ESTSS.  

▪  Receber  o European Trauma Bul let in .  

▪  Part ic ipar  nos grupos de trabalho da ESTSS . 

▪  Pleno acesso ao webs ite  da ESTSS.  

▪  Acesso a uma ampla rede de prof iss ionais em psicotraumatologia.  

▪  Descontos nas taxas de inscr ição nas conferênc ias e workshops  da 

ESTSS.  

▪  Acesso ao bolet im tr imestra l do/a Pres idente da ESTSS.  

▪  Dire ito ao voto nas e le ições da ESTSS.  

▪  Descontos na ass inatura do Journal of  Traumat ic Stress .  

 

 


