Instruções para gerir pagamentos e obter comprovativo

1. Para pagar a sua inscrição
Através do site do Congresso, em http://www.aps.pt/ix_congresso/inscricao


Insira os dados de acesso ao IX Congresso que lhe foram enviados quando efetuou o
registo. Se ainda não fez o registo deverá fazê-lo antes de prosseguir para o pagamento.



Aceda a “Efectuar pagamento on-line”.



Seleccione o tipo de inscrição [Sócios APS; Sócios APS Estudantes; Sócios APS
Desempregados; Não sócios; Não sócios Estudantes; Não sócios Desempregados; Sócios
APSIOT]



Se seleccionar uma das opções de estudante; desempregado/a ou Sócio APSIOT, faça o
upload dos respetivos comprovativos (ficheiro pdf).



Ao selecionar uma das opções de sócio APS ser-lhe-ão pedidos os seus dados de sócio/a
APS [username e password]. Insira os dados e pressione em "Login". Caso não se recorde
dos dados de sócio/a, solicite-nos através do e-mail ixcongresso@aps.pt.



Pressione em “Continuar”



Pressione em “Adicionar ao cesto”



Verifique o valor marcado e pressione em “Pagamento”, do lado direito, por baixo do
valor a pagar. Caso verifique que não é o tipo de inscrição correcto pressione em
“Remover” atrás para seleccionar o tipo de inscrição correcto.



Pressione em “Pagamento”, ao centro. Será direccionado/a para a página do hypay.



Indique o seu e-mail



Seleccione a modalidade que pretende usar para efetuar o pagamento:
- Payshop – rede nacional (Portugal)
- Refª Multibanco
- Cartão de Crédito (Visa, Mastercard, Maestro)
- No Brasil: Boleto bancário; Cartões de Crédito (CB; Visa, Mastercard e Maestro)
- Para aceder às modalidades de pagamento consoante o país tem de selecionar o país
que pretende. Encontra a lista dos países ao centro, por baixo do espaço onde indicou
o seu e-mail.
- Ou através de uma conta Hipay (do lado direito). Se ainda não tiver poderá criar uma
em: https://www.hipaywallet.com/.
- Pressionar em “Pagar”. Ao clicar no botão “Pagar”, confirma que tomou conhecimento
e aceitou as condições de utilização.
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- Irá surgir “Aguarde… Estamos a processar o seu pedido” seguido de “Registámos a sua
opção de pagamento da inscrição. Por favor note que a validação da sua inscrição só
será efectiva depois do pagamento confirmado nos nossos registos”
- Irá receber no seu e-mail uma mensagem de no-reply@hipay.com [HiPay wallet] com a
confirmação da transação.
2. Para obter comprovativo do seu pagamento


Após a inscrição poderá gerar o “Aviso de Cobrança” na plataforma do congresso, no
mesmo local onde fez a inscrição e com os seus dados de acesso;



Ao clicar em “Gerar Aviso de Cobrança”, opta por gerar o mesmo em nome próprio ou em
nome da instituição/empresa;



Após gerar o “Aviso de cobrança” ficará disponível o link para o mesmo na sua área
reservada do congresso;



Após o pagamento ficará também disponível o “Recibo”;



No final ficará com os links para consultar ou guardar, o “Aviso de Cobrança” e o “Recibo”
na respectiva área reservada do congresso.

Por favor note que o recibo só poderá ser gerado depois do pagamento ter dado entrada nos
nossos registos.

Recapitulamos a seguir os passos mais importantes:

Para efetuar o pagamento

Seleccione o “tipo de inscrição”
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Se seleccionar uma das opções
de estudante; desempregado/a
ou Sócio APSIOT, faça o upload
dos respetivos comprovativos
(ficheiro pdf).

Ao selecionar uma das opções
de sócio APS ser-lhe-ão pedidos
os seus dados de sócio/a APS
[username e password]. Insira
os dados e pressione em
"Login".
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Pressione em “Continuar”

Pressione em “Adicionar ao cesto”

Caso verifique que não é o tipo de
inscrição correcto pressione em
“Remover” e volte atrás para
seleccionar o tipo de inscrição
correcto.

Verifique o valor marcado e
pressione em “Pagamento”, do
lado direito, por baixo do valor a
pagar
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Pressione em “Pagamento”

Seleccionar uma das opções:
- Payshop – rede nacional (Portugal)
- Refª Multibanco
- Cartão de Crédito

Conta Hipay – se não tiver terá de
criar uma em
https://www.hipaywallet.com/

Indicar o e-mail.

Pressione em “Pagar”
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Indicar o e-mail.

No Brasil: Boleto bancário; Cartões de Crédito (CB; Visa,
Mastercard e Maestro) Para aceder às modalidades de
pagamento consoante o país tem de selecionar o país que
pretende. Encontra a lista dos países ao centro, por baixo
do espaço onde indicou o seu e-mail.
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