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INSCRIÇÃO SEMINÁRIO 
 “PROTECÇÃO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM” 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

6 de Fevereiro|CNEMA-Centro Nacional de Exposições - Santarém 
*(obrigatório) 

NOME DO PARTICIPANTE: 
*(obrigatório) 

ENTIDADE: 
*(obrigatório) 

TELEFONE: 
*(obrigatório) 

E-MAIL: 
*(obrigatório) 

FACTURA EM NOME DE: 
*(obrigatório) 

MORADA COMPLETA: 
*(obrigatório) 

Nº CONTRIBUINTE: 
*(obrigatório) 

TELEFONE: 
*(obrigatório) 

INSCRIÇÂO (IVA Incluído): 

Membros e parceiros da Qualifica e membros 

dos Júris                          □ 36€ 

Não membros                        □ 50€  

Estudantes                         □  5€ 
ATT: A inscrição como estudante requer envio de 

comprovativo para: geral@qualificaportugal.pt 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

transferência bancária para o IBAN: 

PT50 0035 0642 00055691730 37 

 
ATT: Para facilitar a identificação da 

transferência agradecemos o envio de 

comprovativo do pagamento para o e-mail: 

geral@qualificaportugal.pt 

 

NOTAS:  

- As inscrições encerram no dia 4 de Fevereiro de 2019 

- A inscrição inclui a participação no Seminário, o almoço e a pausa café para 

todos os participantes excepto para os estudantes cuja inscrição inclui apenas 

a pausa café. 

- O cancelamento da inscrição só desobriga do pagamento, desde que efectuado até 

ao dia 28 de Janeiro de 2019. Qualquer participante inscrito poderá, no entanto, 

ser substituído, mediante a apresentação de declaração da organização a que 

pertence 

 
*(obrigatório) 

AUTORIZAÇÂO: 

- Autorizo a Associação QUALIFICA / oriGIn Portugal a utilizar os meus 

dados pessoais, para efeitos de uma possível auscultação, sob a forma de 

inquérito, no âmbito dos procedimentos de acompanhamento. Sim___/Não___ 

- Autorizo a Associação QUALIFICA / oriGIn Portugal a utilizar os meus 

dados pessoais, para efeitos de envio de informações sobre produtos e 

serviços da Associação. Sim___/Não___ 

Os dados pessoais recolhidos são confidenciais e apenas serão usados 

para os efeitos autorizados. 
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