
 
 
 
 
 
 

Prazo de Inscrição: 15 Setembro, 2014 

Dados do Participante 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________ Código Postal: ____ - _________________ 

Data Nascimento: ____-____-____ Nº Contribuinte: _______________ Telf./Telm.: ___________________ 

Habilitações Académicas: ____________________ Profissão _________________ email: _______________ 
 

Dados da Empresa (se for empresa ou instituição) 

Empresa:________________________________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________ Código Postal: ____ - _________________ 

Nº Contribuinte:________________  Telf.: ________________   email: ______________________________ 

Preço e Condições de Pagamento 

O preço por participante é de 2.900,00€ (+ IVA) 
‐ 3 ou mais inscrições da mesma entidade: 10% de desconto. 
‐ Condições de pagamento: 
 1ª Prestação: 1.450 € (+IVA), com a inscrição e até 15 dias antes da data de início do Curso, 
 2ª Prestação: 1.450 € (+IVA), no final do Curso 

‐ Pagamentos a pronto: 5% de desconto. 
 

O preço por área temática é de 580,00€ + IVA. Indique qual/quais:  1ª  2ª   3ª    4ª   5ª  
 

O preço inclui: Visita a 3 Portos, Coffe-breaks, Jantar de Encerramento e Certificado de Formação. 
 

Caso pretenda incluir algum destes itens na sua inscrição assinale com (x) 
 

Almoço Alojamento (com pequeno almoço) 

Preço 
Unitário 

Total para 
24 dias 

(x)  Hotel 
Preço 

Unitário 
Total para 

24 dias 
(x) 

Altis (*****) 126,00 € 3.024,00 €   

Lisboa Plaza (****) 98,00 € 2.352,00 €   12,50 € 300,00 €   

Nacional (***) 50,00 € 1.200,00 €   
 

Nota: os valores apresentados são apenas indicativos, podendo sofrer alterações no acto da efectivação das reservas. Hotel, sujeito a confirmação 
de disponibilidade. 
 

Número de Inscrições:            Pagamento no valor de:                    ,   €         
 

A inscrição só será considerada após recepção da Ficha de Inscrição e do respectivo pagamento. 

Modo de Pagamento (assinalar com um X a opção pretendida): 
 

      Por cheque à ordem de FERNAVE, SA                   Por transferência bancária 
               NIB: 0033 0000 01580264116 16 
Assinatura: ___________________________________________________________________________ 
 
Informações e Inscrições : Fátima Brandão | Telf. + 351 211028702 | e-mail: fcbrandao@fernave.pt | Joana Capelão | Telef.: 
211028700 | e-mail:jgcapelao@fernave.pt 
 

 

Cancelamento: Na impossibilidade de frequentar a acção de formação o cancelamento deverá ser comunicado por escrito. Se tal cancelamento, for comunicado até dez 
dias úteis antes do início da acção, ser-lhe-á restituído o valor da inscrição excepto 20% (custos administrativos).  
Alterações: A Fernave reserva-se o direito de alterar a data de início e/ou cancelar a realização do curso por falta do número mínimo de formandos (10) para constituir 
uma turma. 


