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A AP Tox é uma associação nacional que representa os interesses dos seus associados em áreas
de temáticas como a toxicologia e a saúde ambiental e ocupacional.
A AP Tox tem como objectivo principal manter os seus associados informados, através de contactos
e actualizações regulares via email e Internet, informando acerca dos desenvolvimentos que se
verifiquem a nível científico e regulamentar e, ainda, sobre eventos e outros tópicos de interesse.
Desenvolve vários workshops abordando temas actuais na área da toxicologia e saúde ambiental e
ocupacional.
Os associados pagam valores de inscrição reduzidos para participarem nos eventos da AP Tox.
Os eventos organizados pela AP Tox apresentam como objectivo principal promover o networking
entre toxicologistas, divulgando informações científicas, técnicas e regulamentares. Oportunidades
de carreira serão igualmente divulgadas.
A AP Tox tem vindo de forma crescente a associar-se a outras associações europeias/internacionais
disponibilizando, por isso, o acesso a vários benefícios.
Dependendo dos recursos e da legitimidade dos pedidos está prevista a cedência de bolsas para
participar em reuniões técnico-científicas nacionais e internacionais.
A participação como associado assegura o acesso a um Programa de Formação Contínuo e
também às vias previstas para a acreditação profissional como Toxicologista Registado.
A AP Tox está envolvida com outras organizações nacionais e europeias em projectos e propostas
de investigação conjuntas, podendo os seus associados participar activamente.
A AP Tox pretende aumentar o impacto dos investimentos pessoais e organizacionais realizados
nas áreas de toxicologia e saúde ambiental e ocupacional pela troca de experiências com
especialistas nas áreas.
Acesso gratuito a revistas científicas e monografias a que a AP Tox tenha acesso.
Deliberar e votar nas Assembleias Gerais.
Propor actividades à AP Tox, e participar nas actividades organizadas pela a Associação.
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