
“Contributos da ciência para a redução do risco. Agir hoje para proteger o amanhã" 
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Ficha de Inscrição Individual

IDENTIFICAÇÃO

Nome

                                    (Nome completo para emissão dos certificados. Deverá ser escrito apenas com as iniciais dos nomes em maiúscula).

Género Masculino Feminino

Nome para a emissão 
dos Crachás

                                                      (Primeiro Nome e Sobrenome, no caso de autores conforme assinatura bibliográfica)

Email

Telefone

Telemóvel/Celular 

Endereço/Morada

Código Postal

Cidade

País

CPF - Cadastro de 
Pessoa Física ou 
NIF - Número de 
Identificação Fiscal 

  
 

ATIVIDADE

Profissão / Estudante

Instituição a que está 
vinculado(a)  ou em 
que estuda (será a 
Entidade que 
constará nos crachás)



INSCRIÇÃO

* Os preços no congresso incluem: cocktail de boas vindas, cafés dos intervalos, livro de resumos, certificados e material de divulgação, bem como, a possibilidade de os 
autores transformarem as comunicações em artigos e submetê-los para publicação na revista Territorium. 
  
Viagens de 1 dia - O custo inclui o custo de um lugar no autocarro, de um exemplar impresso do livro-guia e de um almoço (volante) a fornecer pela organização; 
Viagem de 2 dias - O custo inclui o custo de um lugar no autocarro, de um exemplar impresso do livro-guia e de um almoço (volante) e um jantar, no primeiro dia de viagem, 
bem como alojamento em quarto duplo, pequeno almoço e almoço do segundo dia, tudo a ser fornecido pela organização.

Tipo de Inscrição:

Inscrição em Congresso

Jantar Social

Visita Técnica

Inscrição Completa

Cocktail de boas 
vindas

Decorrerá no final da Sessão de Abertura do dia 12 de outubro de 2020 (gratuito, mas carece de pré-inscrição).

Cursos Intensivos

 

VISITAS DE ESTUDO

Viagens de Estudo/Visitas Técnicas 
(Deverá preencher as opções das viagens de estudo de acordo com a sua preferência. Os lugares disponíveis são preenchidos por 
ordem de inscrição. Quando uma Visita Técnica estiver completa, as inscrições seguintes transitarão para a preferência indicada em 
2.º lugar. Se uma visita não tiver um número mínimo para a sua realização, os inscritos passam para a preferência indicada em 2.º 
lugar.

Preferência 1 Preferência 2 Preferência 3 Preferência 4 Preferência 5

Riscos geomorfológicos (2 
dias)

Riscos hidrológicos (1 dia)

Riscos tecnológicos (1 dia)

Riscos sociais (1 dia)

Riscos de incêndio florestal (1 
dia)



DADOS SOBRE O PAGAMENTO

Data da inscrição        
(dd/mm/aaaa)

Pagamento efetuado 
no dia (dd/mm/aaaa)

Valor do pagamento 
realizado (em euros)

Modo de pagamento

Tipologia de Inscrição

 

No caso de ser participante com comunicação preencha os campos seguintes. Caso contrário a sua inscrição 
encontra-se finalizada. Guarde as alterações no documento e envie para a riscos@riscos.pt ou 
congressoriscos@gmail.com .

COMUNICAÇÕES

Submissão da Comunicação 1 - na qualidade de primeiro(a) autor(a)

Título da 
Comunicação :  
(em maiúsculas)

Eixo Temático:

Tipo de Apresentação

Total de autores

 

Submissão da Comunicação 2  (como coautor(a)

Título da 
Comunicação: 
(em maiúsculas)

Eixo Temático:

Tipo de Apresentação

Total de autores

Autor(a)

Concurso Prémio 
para o Melhor Poster 
de Jovem 
Investigador

Sim

Não

Título do Poster

mailto:riscos@riscos.pt
mailto:congressoriscos@gmail.com


Observações

Hotel Oficial do Congresso

TAP "Oficial Carrier"

A inscrição encontra-se finalizada. 
Guarde as alterações no documento e envie para riscos@riscos.pt  ou  congressoriscos@gmail.com . 
  
Caso pretenda submeter mais do que duas comunicações deverá descarregar o "Formulário de Comunicações" 
(ir para) e enviar para riscos@riscos.pt ou congressoriscos@gmail.com . 
  
Para inscrições de Grupos descarregue o respetivo formulário (ir para) 
  
A taxa de inscrição não inclui qualquer seguro para os participantes ou acompanhantes, no que respeita a acidentes, doença 
ou perda de bens pessoais. Os participantes deverão obter seguros de saúde e de acidentes em viagem, no seu país de 
origem (ver Condições e Política de Cancelamento). 
  
Não se esqueça de juntar cópia do comprovativo do pagamento, sem o qual a inscrição não poderá ser considerada.

https://vcir.riscos.pt/hotel-oficial-do-congresso/
https://vcir.riscos.pt/como-chegar/
https://vcir.riscos.pt/como-chegar/
https://vcir.riscos.pt/como-chegar/
mailto:riscos@riscos.pt
mailto:congressoriscos@gmail.com
https://vcir.riscos.pt/registar-se/
mailto:riscos@riscos.pt
mailto:congressoriscos@gmail.com
https://vcir.riscos.pt/grupos-pacotes-especiais/
https://vcir.riscos.pt/condicoes-e-politica-de-cancelamento/
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