
 
 

Inscrição - FEIRA DO LIVRO DE CABECEIRAS DE BASTO 

As inscrições terminam dia 08 de maio de 2023 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 Nome/Denominação Social: 
 

1.2 NIF: 
 

1.3 Morada (incluir código postal): 
 

1.4 Telefone / Telemóvel: 
 

1.5 Email: 
 

1.6 Responsável perante a organização: 
 

1.7 Identificação a constar no Stand  (até 30 caracteres maiúsculos): 

 

                              

 
 

1.8 Chancelas e selos editoriais que vai representar: 

 

 

2. MODALIDADE DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Stand 9m2, abertura frontal, quadro disjuntor com 

tomada e luz (quantidade/dimensões) Assinale com X 

1 stand, aprx. 9m2  

Outro 

Discrimine: __________________________________________________ 

 

 

3. Inscrições 

3.1 Condições de inscrição 

Após aceitação da inscrição será comunicada via telefone ou e-mail associado à Ficha de 

Inscrição. 



 
 

 

OBSERVAÇÕES (caso pretenda partilhar o pavilhão, indicar aqui): 

 

 

Envio / entrega da inscrição 

• via email: servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt; 

• por correio, para a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Praça da República n.º 467, 

4860-355 Cabeceiras de Basto. 

• Informações: Tel. 253669070 

 

Declaro sob compromisso de honra cumprir as disposições da legislação do setor, 

nomeadamente, a Lei do Preço Fixo do Livro (Decreto-Lei nº 176/96 de 21 de setembro alterado pelo 

Decreto-Lei nº 216/2000, de 2 de setembro e pelo Decreto-Lei nº 196/2015, de 16 de setembro) e o 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS | Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679) 

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, na qualidade de responsável pelo tratamento dos dados 

pessoais recolhidos, informa que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado no âmbito da(s) 

finalidade(s) para os quais os mesmos são recolhidos e expressamente concedidos na presente ficha 

de inscrição. O titular dos dados tem direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, 

de oposição e decisões individuais automatizadas, de limitação do tratamento, de portabilidade dos 

dados pessoais, de apresentar reclamação junto da CNPD e de ser informado em caso de violações de 

dados, bem como poderá a qualquer altura do tratamento retirar o consentimento (sendo que este não 

compromete a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado). 

Para mais informações consulte https://www.cabeceirasdebasto.pt/16929 

 

 

Data: ___/___/______ 

 

 

__________________________________________ 
(assinatura) 
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