
APOIO:  
Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

 

 

 

Ciclo de 

 

• Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

-

 

• Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, 

-

 

Condições de participação

Investimento

 

- Módulo 1

Público em geral **

Estudantes

estagiários ordens profissionais

 

- Módulo 4

Público em geral **

Estudantes

estagiários ordens profissionais

- Módulos 1 + 4 em simultâneo

* A inscrição só será considerada com o pagamento do valor total.

** Desconto

• M

Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, Associação 

Cooperativo: 

• C

• Participantes nos módulos 1+2+3: 10% no módulo 4

• Participantes nos módulos 1+2 ou 1+3: 7% no módulo 4

• Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição

 

- Os descontos não são cumulativos

 

Desistências:

antes: reembolso de 30

 

 

Preencha o formulário de inscrição e envie para 

 

  
Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

Ciclo de Seminários de Especiali

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

-  ISCTE-IUL -

 

Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, 

- ISCTE-IUL -

Condições de participação

Investimento 

Módulo 1 

Público em geral ** 

Estudantes, ex-alunos ISCTE

estagiários ordens profissionais

Módulo 4 

Público em geral ** 

Estudantes, ex-alunos ISCTE

estagiários ordens profissionais

Módulos 1 + 4 em simultâneo

A inscrição só será considerada com o pagamento do valor total.

Descontos sobre o preço de público em geral:

Membros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, Associação 

Cooperativo: 

Colaboradores da mesma entidade

Participantes nos módulos 1+2+3: 10% no módulo 4

Participantes nos módulos 1+2 ou 1+3: 7% no módulo 4

Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição

Os descontos não são cumulativos

Desistências: mais de 15

antes: reembolso de 30

Preencha o formulário de inscrição e envie para 

 
Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

T. 916086631 

Seminários de Especiali

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

- 21 e 22 de Novembro de 2012

Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, 

- 12 e 13 de Dezembro de 2012

Condições de participação 

 

alunos ISCTE-IUL, 

estagiários ordens profissionais 

 

alunos ISCTE-IUL, 

estagiários ordens profissionais 

Módulos 1 + 4 em simultâneo 

A inscrição só será considerada com o pagamento do valor total.

obre o preço de público em geral:

embros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, Associação 

Cooperativo: 10% 

olaboradores da mesma entidade

Participantes nos módulos 1+2+3: 10% no módulo 4

Participantes nos módulos 1+2 ou 1+3: 7% no módulo 4

Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição

Os descontos não são cumulativos

mais de 15 dias úteis antes d

antes: reembolso de 30%; com 5 dias úteis ou menos de pré

Preencha o formulário de inscrição e envie para 

 

Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

T. 916086631 - info@h

Seminários de Especialização em Avaliação do Risco no P

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

21 e 22 de Novembro de 2012

Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, 

12 e 13 de Dezembro de 2012

Inscrições precoces

Até 31

 

230 

IUL, 

 

125 + IVA

 

230 

IUL, 

 

125 + IVA

 440 + IVA

A inscrição só será considerada com o pagamento do valor total.

obre o preço de público em geral: 

embros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, Associação 

olaboradores da mesma entidade: 10% na inscrição d

Participantes nos módulos 1+2+3: 10% no módulo 4

Participantes nos módulos 1+2 ou 1+3: 7% no módulo 4

Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição

Os descontos não são cumulativos, excepto no que toca à angariação de novos participantes

dias úteis antes da data da acção: reembolso de 75

dias úteis ou menos de pré

Preencha o formulário de inscrição e envie para 

 

Escola de Tecnologias e Arquitectura 
Departamento de Arquitectura e Urbanismo 

info@h-menezes.pt

zação em Avaliação do Risco no P

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

21 e 22 de Novembro de 2012 

Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, zonas verdes e de transporte 

12 e 13 de Dezembro de 2012 

Inscrições precoces

31 de Outubro

30 € + IVA 

125 + IVA 

30 € + IVA 

125 + IVA 

440 + IVA 

A inscrição só será considerada com o pagamento do valor total.

 

embros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

10% na inscrição d

Participantes nos módulos 1+2+3: 10% no módulo 4 

Participantes nos módulos 1+2 ou 1+3: 7% no módulo 4

Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição

, excepto no que toca à angariação de novos participantes

a data da acção: reembolso de 75

dias úteis ou menos de pré-aviso, não ha

Preencha o formulário de inscrição e envie para info@h

  

menezes.pt - www.h-menezes.pt

zação em Avaliação do Risco no P

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

zonas verdes e de transporte 

Data da Inscrição

Inscrições precoces 

de Outubro  

A inscrição só será considerada com o pagamento do valor total. 

embros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

10% na inscrição do 2º participante

 

Participantes nos módulos 1+2 ou 1+3: 7% no módulo 4 

Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição

, excepto no que toca à angariação de novos participantes

a data da acção: reembolso de 75

aviso, não haverá lugar a qualquer reembolso

info@h-menezes.pt

Iniciativa:

menezes.pt 

zação em Avaliação do Risco no Projecto

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas  

zonas verdes e de transporte  

Data da Inscrição **

 

A partir de 

 

280 € + IVA

150 € + IVA

 

280 € + IVA

150 € + IVA

540 € + IVA

embros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

o 2º participante 

Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição

, excepto no que toca à angariação de novos participantes

a data da acção: reembolso de 75% do valor pago; 

verá lugar a qualquer reembolso

menezes.pt 

rojecto 

** 

A partir de 1 de Novembro

€ + IVA 

€ + IVA 

€ + IVA 

€ + IVA 

€ + IVA 

embros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

Angariação de participante para o módulo 1 (só se aplica após o pagamento da inscrição deste último)

, excepto no que toca à angariação de novos participantes para o Mó

% do valor pago; 6 a 15 

verá lugar a qualquer reembolso

 

Novembro 

embros da Ordem dos Arquitectos, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, Associação 

de Estabelecimentos de Ensino Particular e 

deste último) 

para o Módulo 1 

 dias úteis 

verá lugar a qualquer reembolso 

 



APOIO:  
Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

 

 

 

Ciclo de 

• Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

• Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, 

 

 

 

Acções em que se inscreve:

  
  

Dados do Participante
 

Nome: 

Habilitações / Formação

Cargo / função

Telefone 

Email directo

 

 

Dados para facturação
 

Nome da Entidade

Nome do interlocutor:

NIF : 

Morada :

Código postal

Telefone:

 

Critérios para redução do valor da inscrição:

 

 Participou em módulos anteriores. Indique Módulos e datas:

 Membro da O.A. nº

 Membro da APSI nº

 Estagiário de Ordem Profissional 

 Aluno / Ex

 Estudante: enviar cópia do cartão de estudante

 Angariação de participante. Indique nome do participante que angariou: 

 

Data:   

  
Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

Ciclo de Seminários de Especiali

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, 

 

 

Acções em que se inscreve:

  
  

Dados do Participante

Habilitações / Formação

Cargo / função que ocupa:

Telefone fixo:  

Email directo / pessoal:

Dados para facturação

Nome da Entidade: 

Nome do interlocutor:

: 

Código postal: 

:  

Critérios para redução do valor da inscrição:

Participou em módulos anteriores. Indique Módulos e datas:

Membro da O.A. nº

Membro da APSI nº

Estagiário de Ordem Profissional 

Aluno / Ex-aluno ISCTE

Estudante: enviar cópia do cartão de estudante

Angariação de participante. Indique nome do participante que angariou: 

  

 
Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

T. 916086631 

Seminários de Especiali

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, 

Acções em que se inscreve:     

  
  

Dados do Participante: 

Habilitações / Formação: 

que ocupa: 

  

/ pessoal: 

Dados para facturação: 

Nome do interlocutor: 

  

Critérios para redução do valor da inscrição:

Participou em módulos anteriores. Indique Módulos e datas:

Membro da O.A. nº _____ 

Membro da APSI nº _____ 

Estagiário de Ordem Profissional 

aluno ISCTE-IUL nº _____

Estudante: enviar cópia do cartão de estudante

Angariação de participante. Indique nome do participante que angariou: 

  

Escola de Tecnologias e Arquitectura
Departamento de Arquitectura e Urbanismo

T. 916086631 - info@h

Seminários de Especialização em Avaliação do Risco no P

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

Módulo 4 (1ª edição): Espaço público, zonas verdes e de transporte 

Formulário de Inscrição

  Módulo
  
  

  

  

Critérios para redução do valor da inscrição:

Participou em módulos anteriores. Indique Módulos e datas:

 

Estagiário de Ordem Profissional – Ordem _____ nº __________

_____ 

Estudante: enviar cópia do cartão de estudante

Angariação de participante. Indique nome do participante que angariou: 

  

Escola de Tecnologias e Arquitectura 
Departamento de Arquitectura e Urbanismo 

info@h-menezes.pt

zação em Avaliação do Risco no P

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas 

zonas verdes e de transporte 

Formulário de Inscrição

 

Módulo 1 (21 e 22 Nov)
  
  

Telemóvel: 

Email: 

Critérios para redução do valor da inscrição: 

Participou em módulos anteriores. Indique Módulos e datas:

 Membro da APAP nº

 Membro da AEEP nº

Ordem _____ nº __________

Estudante: enviar cópia do cartão de estudante 

Angariação de participante. Indique nome do participante que angariou: 

Assinatura:

  

menezes.pt - www.h-menezes.pt

zação em Avaliação do Risco no P

Módulo 1 (4ª edição): Conceitos, metodologias e boas práticas - ISCTE

zonas verdes e de transporte 

Formulário de Inscrição 

1 (21 e 22 Nov)  

  
  

Telemóvel:  

Participou em módulos anteriores. Indique Módulos e datas: ________

Membro da APAP nº

Membro da AEEP nº

Ordem _____ nº __________ 

Angariação de participante. Indique nome do participante que angariou: 

Assinatura: 

Iniciativa:

menezes.pt 

zação em Avaliação do Risco no Projecto

ISCTE-IUL – 21

zonas verdes e de transporte - ISCTE-IUL 

 

 Módulo 4 (12 e 13 Dez)
Frequência obrigatória do Módulo 1

 

________ 

Membro da APAP nº _____ 

Membro da AEEP nº _____ 

Angariação de participante. Indique nome do participante que angariou:  

rojecto 

21-22 Nov. 2012

IUL – 12-13 Dez.

Módulo 4 (12 e 13 Dez)
Frequência obrigatória do Módulo 1

 

2012 

. 2012 

Módulo 4 (12 e 13 Dez) 
Frequência obrigatória do Módulo 1 

 


