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FICHA DE INSCRIÇÃO EM AÇÃO DE FORMAÇÃO
Preencher uma ficha por participante e enviar para academia.epal@adp.pt.

Ação de formação

O preenchimento da presente ficha pressupõe a aceitação dos termos do Regulamento de Funcionamento da Academia das Águas Livres para efeitos de 
frequência da ação de formação e emissão do respetivo certificado. Todos dos dados relativos ao Participante e Responsável pela Inscrição são obrigatórios.

Participante

Responsável pela Inscrição

Dados para emissão de fatura

Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Academia das Águas Livres, para efeitos de inscrição, organização e gestão desta ação da formação, faturação e emissão 
do respetivo certificado, sendo os dados conservados durante 10 anos.
Os dados pessoais recolhidos podem ser comunicados à DGERT, à Ordem dos Engenheiros e às entidades formadoras parceiras da AAL que participam na organização e gestão desta ação 
de formação, dando cumprimento às obrigações legais e normativas aplicáveis, o que abrange a emissão dos certificados e a sua disponibilização no portal SIGO, coordenado pela DGEEC  
e no âmbito de auditorias relacionadas com a acreditação e certificação  da formação.

Desejo receber informação sobre as iniciativas promovidas pela Academia das Águas Livres, para o efeito dou o meu consentimento à Academia das Águas Livres para utilização 
e tratamento dos meus dados pessoais acima inscritos.

Para garantir a segurança e confidencialidade dos seus dados pessoais e a atuação em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais e demais legislação aplicável 
em matéria de proteção de dados, tratamos a informação que nos forneceu de acordo com a nossa Política de Proteção de Dados Pessoais, que se encontra disponível para consulta no sítio 
da EPAL, na internet. Qualquer necessidade de esclarecimento neste âmbito deve ser encaminhada ao Encarregado de Proteção de Dados através do mail epd.epal@adp.pt. Caso entenda 
que o tratamento dos seus dados não está a ser realizado de forma legítima, poderá apresentar uma reclamação junto da Autoridade de Controlo competente.

Nome da Ação:

Designação da entidade:

Nome Completo:

Morada:

Telefone/Telemóvel: E-mail:

Datas de Realização:

NIPC:

C. Cidadão / B.I. n.º: Data de Validade:

Nome:

Função:

Habilitações Académicas:

Função:

Telefone: E-mail:

Naturalidade - Distrito: Naturalidade - Concelho:

Localidade:Código-Postal:

Código Postal: Localidade:

Código:

Nacionalidade:N.º Contribuinte:

/      /

Data Assinatura do Participante/         /

Dados para pagamento:
Entidade: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. NIPC: 500 906 840
IBAN: PT50 0781 0112 91120000226 82 SWIFT/BIC: IGCPPTPL
O pagamento deverá ser efetuado até 48 horas antes do início da ação de formação, por transferência bancária.
A anulação da inscrição só será aceite, mediante comunicação escrita, no caso de se verificar até 5 dias úteis anteriores à data de início 
da ação de formação. 
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Academia das Águas Livres
Rua das Amoreiras, 101 • 1269-271 Lisboa • Portugal • tel.: +351 213 251 671 • fax +351 218 552 808 • academia.epal@adp.pt

Morada:

Data de Nascimento: Sexo: M F Não responde/      /
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