
Registo e pagamento - ICITED21 

 

Deve aceder ao site: www.icited.org 

Após isso, deve aceder ao menu “Registration”, como se vê pela imagem: 

 

 

Após entrar, deve clicar no link “Registration System”, como se vê pela imagem: 

 

 

 

http://www.icited.org/


De seguida vai para a página do Registo, como se observa pela imagem: 

 

Como ainda não se encontra registado, deve optar pelo botão “Registration” e não a opção 

“Sign In”. Quando estiver registado já pode entrar no registo através do “Sign in”. 

Após clicar no botão “Registration” irá aparecer o quadro seguinte: 

 

 

 

Deve preencher todos os dados. De seguida, clique no botão “Next” e vai para o seguinte 

quadro: 



 

Uma vez neste quadro, deve escolher o tipo de registo: 

 

Aparece um retângulo para colocar o nome do artigo: 

 

Deve colocar sempre o ID e nome do artigo. Exemplo: 

 

Caso possua mais do que um artigo, deve aceder aos extras e colocar lá os restantes artigos: 



 

Após a escolha da quantidade de artigos extra, deve colocar para cada um o ID e seu nome. 

Exemplo: 

 

Veja se tem necessidade de colocar outros EXTRAS.  

No final deve clicar no botão “NEXT”  

 

De seguida, deve colocar os dados solicitados, o (NIF – Tax number) e indicar se os dados a 

faturar são iguais aos dados registados ou se serão outros dados a introduzir (YES/NO): 

Para o caso “NO”:  

 

Para o caso “YES”, introduzir os dados para faturação: 

 



No final, clicar no botão “NEXT”  

Abre a página com o resumo dos artigos e respetivos valores monetários, bem como os 

métodos de pagamento: 

 

 

Métodos de pagamento 

 

Caso escolha “Bank Transfer” ou “Deposit”: 

 

 

Aparece a informação para realizar a transferência bancária: 



 

 

 No final, deve terminar o registo através do botão “complete registration” 

 

Após encerramento, deve enviar para a IADITI (info@iaditi.org) um email com o comprovativo 

de transferência. Deve indicar sempre os ID e nomes dos artigos. 

 

Caso opte pelo pagamento no “PayPal” ou “cartão de crédito” 

 

Será redirecionado para a página do “PayPal”: 

 

Assim, finaliza o pagamento através do PayPal ou Cartão de Crédito. 

mailto:info@iaditi.org


Pode ainda optar por realizar o pagamento mais tarde: 

 

 

Poderá realizar o pagamento quando entender, uma vez que se encontra registado. Neste caso 

deverá entrar na plataforma através do “Sign In”: 

 

 

Colocar os dados e clicar em “Sign In”. 

Após isso, voltar ao Pagamento. 

Processo concluído. Registo e pagamento efetuados. 

NOTA: se o pagamento for realizado por transferência bancária deve enviar o comprovativo 

de pagamento, indicando o ID e o nome do artigo para o e-mail: info@iaditi.org 

 

 

 

mailto:info@iaditi.org

