FICHA DE INSCRIÇÃO
Esta ficha deverá ser preenchida por cada participante e acompanhar o pagamento da inscrição do
Congresso, sendo enviada ao secretariado do congresso para assuntos da contabilidade, de preferência por
correio eletrónico: crp.geral@crp.pt / formacao@lnec.pt
O pagamento de uma inscrição poderá incluir, no máximo, a apresentação de dois trabalhos aceites. Sem
pagamento da inscrição, o trabalho não poderá ser apresentado, nem inserido nas atas do congresso.
Nome completo:
Entidade:
Morada:
Telefone:
Nº Contribuinte:

• C. Postal:
• E-mail:

Sócios/ Delegados do País Convidado/ Membros da C. Científica: (até 28.02.2019) €400
(após 28.02.2019) €450
N/ Sócios: (até 28.02.2019) €500
(após 28.02.2019) €550
Estudantes: €100
(Enviar documento comprovativo da condição de estudante)
Isento de IVA

Jantar (Intenção de Participação) (*):
(*) Confirmar no 1º dia do congresso junto do secretariado
Entidades: A partir da 5ª inscrição – redução de €100 sobre o valor da inscrição
A inscrição inclui a participação no congresso, a documentação, o certificado digital, os almoços,
pausas café, o seminário e o jantar do congresso.
Recibo em nome de:
Morada:
Nº Contribuinte:
Título do trabalho:

Paper ID nº

Forma de Pagamento:
Transferência Bancária
NIB: 0033.0000.45263651164.05
IBAN: PT50.0033.0000.45263651164.05
SWIFT/BIC: BCOMPTPL
Banco Millennium BCP – Praça de Alvalade 4 C – 1700-035 Lisboa
Conta em nome de:
Centro Rodoviário Português
Praça de Alvalade, 6 – 2ºFrt – Sala 3 - 1700-036 Lisboa
Quantia: €
A cópia do comprovativo da transferência bancária deve ser enviado ao secretariado do congresso
para: crp.geral@crp.pt
Cheque
Nº do cheque:
• Nome do Banco:
Quantia: €
Cheque emitido ao CRP e enviado para:

Centro Rodoviário Português
Praça de Alvalade 6 – 2º Frt. – Sala3 - 1700-036 Lisboa
O participante que pretenda cancelar a inscrição, deverá comunicar a sua pretensão ao secretariado do
Congresso (por e-mail), com antecedência mínima de 2 dias, sob pena de pagamento da inscrição.

