
        

 

  

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados Pessoais 
 

Nome:  Apelido: 

Morada:  

Código Postal:  Localidade:  

País: e-mail:  

Telefone:  Telemóvel: 

Instituição:  Sócio nº:  

Função que desempenha: 

Habilitações:  

 
Dados para facturação 
 

Nome:  

Morada:  

Código Postal:  Localidade:  

País: e-mail:  

Telefone:  Telemóvel: 

Nº de contribuinte:   Pessoa responsável: 

 
Formas de inscrição 
 

Profissional (indique qual a profissão):  

Investigador (indique área de investigação):  

Estudante (indique área de estudo):  

Outro (indique qual):  

 

Pretende apresentar comunicação?  Oral:  Poster:  

Título:  

Autores:  

 

Desejo participar nas seguintes actividades:____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



        

 

 
 
Valor da inscrição 
(Inclui documentação, serviço de café e certificado de participação) 
 
Os sócios da A. ROÇAMUNDO e os membros das ADL/ONGs/ONGDs e estudantes – 35 Euros* 
Não sócios e Instituições: 50 Euros* 
 

Formas de pagamento 
 

 Cheque passado em nome da Associação ROÇAMUNDO 

 1º - Transferência Bancária de Portugal para S. Tomé - (qualquer Agência CGD; 
“CAIXADIRECTA ONLINE” CGD, sistema de Banca Electrónica de qualquer Banco em 
Portugal) - para a Conta Nº: 0001 027355 330 (CGD) e enviar um Email para 
bistp@cstome.net com o justificativo e a solicitar que o valor X seja depositado na conta 
da Associação ROÇAMUNDO Nº2073034103. 
2º - De outro Banco qualquer – fazer a transferência para o NIB: 0035 0001 
00027355330 98 (CGD) e através do Email bistp@cstome.net enviar o justificativo e  
solicitar que o valor X seja depositado na conta da Associação ROÇAMUNDO 
Nº2073034103. 
(enviar confirmativo ao secretariado) 

 Em numerário: aceitam-se Dobras (moeda nacional), Euros e Dólares (ao câmbio do dia).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Completar esta ficha e enviar para o secretariado por fax, Email ou correio:. 
Fax: 00.239.22.11.94 
E-mail: roca.mundo7@gmail.com 
           ceiarte@cstome.net 
Endereço postal: Rua Mártires da Liberdade, 4 
C.P. nº 14 – S. Tomé/R.D.S.T.P. 
 
    *Exige-se apresentação de confirmativo quanto ao estatuto de estudante;  
    ** Data limite de inscrição e entrega dos resumos: 6 de Fevereiro de 2009  

  *** Lugares limitados. 

Para qualquer esclarecimento adicional contacte: 
 
S. Tomé/ Portugal  (secretariado)                                                Organização 
 
Olavo Amado 

Tel: 00.239.  225135/907405    
Fax:00.239.22.11.94 
E-mail: roca.mundo7@gmail.com   
           ceiarte@cstome.net  

 

 
Isaura Carvalho- ita.lpcarvalho@gmail.com 

João Carlos Silva – ceiarte@cstome.net  

Brígida R. Brito – brigidabrito@gmail.com  

Joaquim Ramos – j.ramos.pinto@nerea-investiga.org  

Ana Cristina Palos – c.palos@uac.pt  

 
*  Parte do valor será destinado para apoio aos projectos “Mengaí” – criação do centro piloto de 

produção agro-alimentar, para 20 mães solteiras de Angolares – Cauê e para o Centro de Repouso 

para os ex-contratados da zona sul. 

 


