
 
  

 Mod. AD.02.G 

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORMANDO       

Nome Completo:                                               

Data de Nascimento:            /           /                       Sexo:   Masculino  ☐     Feminino  ☐ 

Doc. de identificação: Tipo               Nº                               Data de validade:            /           /                                      

NIF:                      Nacionalidade:                                     Naturalidade(concelho):       

Morada:                                                

Código Postal:             -         Localidade:                     Distrito:                                  

E-mail:                                                                                  Contacto telefónico:                                                          

Habilitações literárias:                                                       

Situação face ao Emprego:   Empregado  ☐          Desempregado  ☐           Outro  ☐         

Se assinalou a opção “Empregado” preencha os campos seguintes: 

Designação da Empresa:                                                                                                                                                                                                                                                

Função que desempenha na empresa:                                                

2. CURSO PRETENDIDO        

☐  Gases Fluorados com efeito de estufa - Cat. 1 ☐       Cat. 2  ☐       Cat. 3  ☐       Cat. 4  ☐ 

☐  Fluidos Inflamáveis 

☐  Outro. Qual?                       

3. LOCAL (onde pretende realizar a ação de formação)        

 Lisboa  ☐        Porto (Matosinhos)  ☐ 

 
4. DADOS PARA EMISSÃO DE FATURA (dados da entidade responsável pelo pagamento)        

Nome:                                            

Morada:                                                

Código Postal:             -         Localidade                     Distrito                                  

Telefone:                                         Telemóvel:                                       NIF:                                                 

E-mail:                                                                                                                                                            

Pessoa de contacto da empresa (quando aplicável):                                                                                                                                                            

Empresa Associada:      APIRAC  ☐       APISOLAR  ☐       AFIQ  ☐ 
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5. PAGAMENTO  

O pagamento deverá ser efetuado através de transferência bancária para a conta do Millennium BCP  

IBAN PT50.0033.0000.45334103234.05 

 

6. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS  

 A APIEF, cumpre a legislação em vigor respeitante à proteção de dados pessoais e garante a confidencialidade de 

toda a informação e registos obtidos durante o processo de certificação, a todos os níveis da sua estrutura, exceto 

quando esteja em causa o cumprimento de uma obrigação legal ou ordem vinculativa emitida por autoridades 

competentes. 

 Os dados pessoais fornecidos pelos formandos na ficha de inscrição e/ou comunicadas à APIEF, são as estritamente 

necessárias para identificar o formando e constarão de uma base de dados que será utilizada pela APIEF 

 Os dados recolhidos só poderão ser fornecidos a terceiros mediante autorização expressa do formando. Esta norma 

aplica-se mesmo nos casos em que a formação seja patrocinada pela entidade patronal do candidato ou por 

qualquer outra entidade ou pessoa, independentemente da sua relação com o formando. 

 O formando poderá em qualquer altura, mediante solicitação por escrito retirar o consentimento dado 
anteriormente. 

 O tratamento destes dados é da responsabilidade do APIEF que garante a sua confidencialidade e segurança e se 

obriga a não os ceder a terceiros sem o consentimento expresso dos formandos. 

 

☐ Declaro ter tomado pleno conhecimento do tratamento dos meus dados pessoais, nos termos e condições 

acima descritas, bem como de como poderei exercer os meus direitos em relação a estes. 

 

 

 

 

 

Assinatura:                                                                   Data:          /          /          

 

 

 

CONTACTOS 

LISBOA: Avenida Gomes Pereira, nº 71 A 1º Piso – 1500-328 Lisboa   │   213 540 011  │  geral@apief.pt 

PORTO: Rua Brito Capelo, 1414 – 4450-071 Matosinhos   |   222 088 837   |   formacao.porto@apief.pt 
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