
Nome: 
Morada:
Código Postal:
BI: 
Nº de Contribuinte:     Data de Nascimento:
Telefone:    E-mail:
Profissão:
Instituição em que trabalha/estuda:

Assinale o código do(s) curso(s) ou seminário(s) em que pretende participar.

Autorizo, no âmbito dos procedimentos de acompanhamento do Sistema de Acreditação do I.Q.F.,
a cedência dos meus dados pessoais relativos à identificação, endereço e contactos
para efeitos de uma eventual auscultação sob a forma de inquérito.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Preservação e conservação de documentos gráficos
(12 a 14 de Setembro)

Preparação, planeamento, monitorização e avaliação de projectos co-financiados 
(26 a 28 de Setembro)

Avaliação das actividades educativas: uma ferramenta de qualidade
(8; 15; 22 e 29 de Outubro)  

Animação de grupos em contextos informais
(17 a 19 de Outubro)

Organização de Visitas de Estado
(14 a 16 de Novembro)

Visão estratégica e Administração Pública
(21 a 23 de Novembro)

Actividades lúdico-pedagógicas em espaços museológicos
(14 e 15 de Janeiro)

Como organizar o seu arquivo corrente e histórico
(23 a 25 de Janeiro)

Segurança: Visão Global e Estratégica
(25 de Outubro)

Património Edificado: Gestão, Conservação e Uso
(28 e 29 de Novembro)

PAGAMENTO

Presencialmente

Por cheque

Por transferência bancária

Público em geral

Desconto para técnicos

Desconto para séniores / estudantes / desempregados

Valor da(s) Inscrição(s) 

Montante total da(s) inscrição(s) €

Museu da
Presidência
da República



Museu da
Presidência
da República

PRÉ-INSCRIÇÕES

•Por telefone: 21 361 46 60 
  2ªfeira a sexta: 10.00 h – 18.30 h / Sábado: 10.00 h – 16.00 h
•Por correio electrónico: museu@presidencia.pt
A inscrição só é definitiva depois do envio da ficha de inscrição e efectuado o pagamento.

PAGAMENTO / INSCRIÇÃO:

•Presencialmente:
  No Museu da Presidência da República:
  3ª feira a domingo; 10.00 h – 18.00 h

•Por cheque: 
A ficha de inscrição deverá ser enviada juntamente com o cheque para:
Museu da Presidência da República
Palácio Nacional de Belém
Praça Afonso de Albuquerque
1349-022 Lisboa
O cheque deverá ser endereçado à ordem de «Secretaria-Geral da Presidência da República».

•Por transferência bancária:
A ficha de inscrição deverá ser enviada juntamente com o comprovativo de transferência bancária
para a morada acima referida ou enviada por correio electrónico para museu@presidencia.pt .
Os dados para a transferência bancária devem ser solicitados ao Secretariado (museu@presidencia.pt.)

RECIBOS:
Os participantes recebem um recibo como comprovativo do pagamento. 
Se pretende receber o recibo em nome da sua instituição, forneça os seguintes dados
com o seu pagamento: Participante; Empresa/Entidade; Número de Contribuinte/NIPC; Morada.

NOTAS: 

• Cada participante terá direito a um certificado relativo à acção de formação que realizou.

• A realização das actividades está sujeita a um número mínimo de inscrições.

• Por motivos imprevistos, o programa pode ser sujeito a alterações.

• Em caso de cancelamento de uma actividade por parte do Museu, as inscrições serão devolvidas.
Estas devoluções não são feitas de imediato, mas apenas após processamento interno.

• Em caso de desistência por parte de um inscrito, só será devolvida a respectiva inscrição se o Museu
for informado da desistência até 48 horas antes do início da actividade.

• Os dados pessoais constantes nesta ficha de inscrição são confidenciais e para uso exclusivo
do Museu da Presidência da República. Estes dados destinam-se a ser processados informaticamente,
assegurando-se, nos termos legais, o direito das pessoas em causa, ao acesso e rectificação dos mesmos.




