
16 e 17 de Nov
VI Congresso da Vela

Gare Marítima Rocha Conde D´Óbidos, Lisboa

Gala Campeões da Vela 2019

 

Ficha de inscrição 
Dados do Participante 
Participante  
Clube  
E-mail    

Dados de Faturação 
Nome:  
Morada:  
Contribuinte do Participante no Congresso:    

 
Congresso:    Jantar Gala dos Campeões da Vela: 

 
Refeições (Dietas e Restrições Alimentares)    

 
Tem contributos para o Congresso? (Ver pág. seguinte)    

 
Condições 
Preço Congresso: 60€ (inclui coffee breaks nos dois dias e almoço de Sábado) 
Preço Jantar Gala dos Campeões da Vela: 40€ 
Data limite inscrição Congresso: 31 de Outubro 2019. Após essa data o ingresso será de 80€. 
Cancelamentos aceites apenas até 31 de Outubro 
Enviar boletim inscrição para congresso2019@fpvela.pt 
Pagamento para IBAN: PT50 0007 0013 0039 765000257 

 
 

Consentimento 
Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados, mediante o seu consentimento, pela FPV para efeitos de organização e 
gestão do VI Congresso da Vela, assim como para envio de comunicações sobre outros eventos e/ou informações de natureza 
institucional da Federação Portuguesa de Vela, sendo conservados durante o período em que mantiver relações institucionais com a FPV. 
Os dados assinalados como de preenchimento obrigatório são necessários para os efeitos indicados. O seu consentimento a este respeito 
poderá ser retirado, a qualquer momento, contactando a FPV. Através deste contacto, poderá ainda solicitar o acesso, retificação, remoção, 
portabilidade, limitação ou oposição ao tratamento. 
Consinto no tratamento dos meus dados pessoais nos termos acima descritos assim como a recolha e gravação de imagens 

 
 

Assinatura (campo obrigatório) 
 



16 e 17 de Nov
VI Congresso da Vela

Gare Marítima Rocha Conde D´Óbidos, Lisboa

Gala Campeões da Vela 2019

É com a contribuição de todos que trabalhamos para  definir os principais eixos estratégicos para o Desporto Vela em toda a 
sua amplitude em Portugal, na próxima década. São poucas as oportunidades que temos para nos juntarmos pelo que temos 
de a aproveitar da melhor maneira. Este formulário serve para enquadrar o potencial da ideia. Caso seja selecionada para ser 
apresentada em plenário entraremos em contacto para articular com a restante programação.

De todas as propostas cinco, uma por tema, serão escolhidas para partilha em plenário
 As demais vão ser apresentadas nas salas de trabalho em 10 minutos

Temas:

• A vela na economia do mar

• Reinventar os Clubes / Centros Náuticos Municipais

• A formação e o ensino da Vela

• A estrutura dos Quadros Competitivos

• O papel das Associações Regionais como parte integrante 
  de uma estratégia nacional

Propostas de Comunicação

Qual é o tema escolhido?

Porque o considera relevante?

É facil de implementar?

Resumo da apresentação (Calibri 12. Até 7000 carateres, incl. espaços)

Envie junto a este formulário a sua proposta.

Patrocinadores

,


