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REGULAMENTO DE REINSCRIÇÕES NA  

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TERAPEUTAS OCUPACIONAIS 

 

Preâmbulo 

Por diversos motivos pontualmente surgem pedidos de reinscrição, por parte de terapeutas 

ocupacionais, anteriormente sócios da Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais (APTO). O 

desconhecimento sobre os procedimentos de cancelamento da situação de sócio leva à existência de 

diversos colegas em situação irregular durante diversos anos. A inexistência de referência a estas 

situações nos Estatutos da APTO leva-nos a criar este regulamento para reinscrições. 

No artigo 12º dos estatutos da APTO perdem a qualidade de associados os que se demitirem, os que 

forem excluídos pelo órgão competente da APTO e ainda os que falecerem. No mesmo artigo, o 

ponto 2 refere que é suspensa a inscrição e o correspondente exercício de direitos aos associados 

que a requererem com motivo justificado, aos que atrasem o pagamento das quotas ou outros 

encargos devidos à APTO e aos associados objeto de penas disciplinares de suspensão.  

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento define os princípios e regras gerais respeitantes à reinscrição na APTO. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 

O presente regulamento aplica-se a todos os terapeutas ocupacionais inscritos na APTO que não 

efetuem o pagamento da quota anual há 6 anos. 
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Artigo 3.º 

Reinscrição 

Para os efeitos do presente regulamento, entende-se por reinscrição o processo de solicitação de 

inscrição na APTO quando este não seja efetuado pela primeira vez. 

 

Artigo 4.º 

Competência 

A atribuição da qualidade de Sócio Honorário é da competência exclusiva da Direção da APTO e deve 

ser tomada por deliberação em Reunião de Direção. 

 

Artigo 5.º 

Proposta de Reinscrição 

1- O processo de reinscrição como sócio é apresentado nos mesmos moldes do pedido de inscrição 

como sócio.  

2- Uma vez que é uma reinscrição, o terapeuta ocupacional, deve pagar uma penalização de 100 

euros para além da quota anual do ano corrente, o que perfaz um total de 150 euros.  

3- Deve ser apresentada à APTO a ficha de inscrição devidamente preenchida acompanhada da 

cédula profissional e comprovativo de pagamento. 

4- O número de sócio a atribuir mantém-se sempre que este ainda se encontrar disponível na base 

de dados. 

5- Todos os restantes procedimentos serão iguais aos da primeira inscrição como sócio da APTO. 
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Artigo 6.º 

Anulações de Reinscrições 

1 - O processo de cancelamento de uma reinscrição é igual ao processo de cancelamento de uma 

inscrição bem como todos os procedimentos restantes. 

2 - Por motivos de seriedade, respeito e regulamento não são previstas segundas reinscrições na 

APTO. 

 

Artigo 7.º 

Casos omissos 

As situações omissas serão resolvidas em Direção da APTO, considerando o previsto no Estatuto da 

Associação Portuguesa de Terapeutas Ocupacionais e demais legislação aplicável. 

 

 

 

Aprovado, pela Direção da APTO em julho de 2015.  
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