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IDENTIFICAÇÃO
Nome
(Nome completo para emissão dos certificados. Deverá ser escrito apenas com as iniciais dos nomes em maiúscula).

Género

Masculino

Feminino

Nome para a emissão
dos Crachás
(Primeiro Nome e Sobrenome, no caso de autores conforme assinatura bibliográfica)

Email
Telefone
Telemóvel
Endereço/Morada
Código Postal
Cidade
País
NIF - Número de
Identificação Fiscal

ATIVIDADE
Profissão / Estudante
Instituição a que está
vinculado(a) ou em
que estuda (será a
Entidade que
constará nos crachás)

INSCRIÇÃO

*Os preços no seminário incluem: livro de resumos, certificados e material de divulgação, bem como, aos autores dos trabalhos selecionados e participantes do Seminário
será proposta a preparação de trabalhos completos, com vista à sua publicação em número especial de revista internacional indexada.
Viagem de estudo: O preço inclui o custo de um lugar no autocarro, de um exemplar impresso do livro-guia e de um almoço;

Tipo de Inscrição:

Inscrição em

Seminário
Jantar Social
Visita de Estudo
Inscrição Completa

DADOS SOBRE O PAGAMENTO
Data da inscrição
(dd/mm/aaaa)
Pagamento efetuado
no dia (dd/mm/aaaa)
Valor do pagamento
realizado (em euros)
Modo de pagamento
Tipologia de Inscrição

Política de Proteção
de Dados

Li, compreendi e dou o meu consentimento para o processamento e arquivo
dos dados presente nesta ficha de inscrição, para os devidos fins, conforme o
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da RISCOS, disponível
em: https://www.riscos.pt/rgpd/

No caso de ser participante com comunicação preencha os campos seguintes. Caso contrário a sua inscrição
encontra-se finalizada. Guarde as alterações no documento e envie para a encontros@riscos.pt

COMUNICAÇÕES

Submissão da Comunicação Oral
Título da
Comunicação :
(em maiúsculas)

N.º Total de autores

Autor

Autores Inscritos

Submissão da Comunicação em Poster
Título da
Comunicação :
(em maiúsculas)

N.º Total de autores

Autor

Autores Inscritos

Observações

A inscrição encontra-se finalizada.
Guarde as alterações no documento e envie para encontros@riscos.pt
A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou acompanhantes, no que respeita a
acidentes, doença ou perda de bens pessoais.
Face a eventuais surtos, epidemias, pandemias ou outras situações inusitadas e imprevistas, não imputáveis à
organização, a Comissão Organizadora tem liberdade para adiar e reagendar nova data para a realização do
seminário, não lhe podendo ser incutida qualquer responsabilidade por perdas monetárias ou despesas
extraordinárias relativas ao reagendamento de viagens ou de reservas de hospedagem, desde que essa decisão
seja divulgada com um mínimo de 30 dias de antecedência, face à data inicialmente prevista para a realização do
seminário.
Ver Condições e Política de Cancelamento.

Para efetivar a sua inscrição, não se esqueça de juntar cópia do comprovativo do pagamento, sem o qual a
inscrição não poderá ser considerada.

