FICHA DE CANDIDATURA ASSOCIADO AMER
DADOS GERAIS DO ASSOCIADO

Nome*:
Morada*:
Código Postal*:

Cidade/localidade*:

País*:
Número de identificação fiscal (contribuinte)*:
Telefone*:

( +

)

Email*:

Site:

(enviar em anexo o logotipo da empresa em formato jpeg e um pequeno texto em português e inglês no máximo com 220 caracteres
para constar no site)

DADOS DO REPRESENTANTE NA AMER

Nome*:
Cargo*:
Telefone*:

( +

)

Telemóvel:

( +

)

Email*:
CATEGORIA DE ASSOCIADO*

Associado Honorário (em resposta a convite previamente enviado pela AMER)
Associado Efectivos
Associado Apoiantes
Outros:

_________________________________________________________________

Selecione a categoria de Associado a que se pretende candidatar; por favor note que os detalhes das taxas de admissão e adesão são
objeto de discussão durante a Assembleia Geral constitutiva.

Assinatura por quem obrigue a entidade *:
Data:

___ / ___ / 20___

* Dados de preenchimento obrigatório
Os dados pessoais dos Associados e/ou dos seus representantes na AMER recolhidos através do presente formulário serão processados e armazenados informática e
fisicamente e destinam-se à gestão da inscrição dos Associados na AMER - Associação Lusófona de Energias Renováveis, enquanto entidade responsável pelo
tratamento dos dados pessoais. Os dados de preenchimento obrigatório encontram-se assinalados com um asterisco, sendo que a não disponibilização desses dados
impede a inscrição enquanto Associado da AMER.
Os dados poderão ser ainda comunicados a entidades subcontratadas pela AMER para a prestação de serviços, bem como a outras entidades legalmente competentes,
nos termos da lei. Autorizo que os meus dados sejam transmitidos a outros Associados/ outras entidades para divulgação de informação sobre os stakeholders de energias
renováveis: sim □ não □
Poderá, nos termos da lei, solicitar o acesso, atualização, retificação e eliminação dos dados que lhe respeitem, ou opor-se ao seu tratamento, a todo o tempo, mediante
pedido dirigido a AMER - Associação Lusófona de Energias Renováveis, por e-mail para contact@AMER.org.mz.

AMER - Associação Moçambicana de Energias Renováveis
Avenida do Zimbabwe 1536 - Caixa Postal 2766 - Maputo - Moçambique

contact@AMER.org.mz
www.AMER.org.mz

