
Ficha de Inscrição 

Business Generation Model 

Turismo Sustentável 

Cursos em que se inscreve 

Higiene e Segurança no Trabalho 

Modo de Produção Biológico 

Circuitos Curtos de Comercialização

1. Identificação do candidato

Nome Completo 

Idade Data de nascimento Sexo Masculino Feminino 

Naturalidade Nacionalidade 

Documento de Identificação Nº Válido até 

2. Contactos

Morada 

Código Postal Localidade Concelho 

Telefone/Telemóvel E-mail

3. Situação face ao emprego à data da inscrição

Empregado conta própria Empregado conta d’outrém Estagiário 

Desempregado < de 1 ano Desempregado > de 1 ano Doméstico/a 

Estudante ou em formação Reformado 

4. Nível de escolaridade completo

ISCED 1 (1º E 2º ciclos do ensino básico) ISCED 2 (3º ciclo do ensino básico) 

ISCED 3 (ensino secundário) ISCED 4 (pós-secundário não superior) 

ISCED 5 a 8 (superior) 

5. Composição do agregado familiar

5.1 - Nº de pessoas que compõem o agregado familiar (incluindo o próprio) 

5.2 - Nº de crianças dependentes ou inativos com menos de 18 anos 

5.3 - Nº de inativos entre os 18 – 24 anos 

5.4 - Nº de pessoas desempregadas com 25 ou + anos

5.5 – Nº de pessoas inativas (domésticas, reformadas, estudantes, em formação) com 25 ou + anos 

Projeto Competitividade, Emprego e Empreendedorismo 

Ações de capacitação para empresários e empreendedores 
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6. Caracterização da empresa

Designação 

Data de Constituição CAE da Empresa NIPC 

Morada 

Código Postal Localidade Concelho 

Telefone/Telemóvel E-mail

Site 

Atividade principal e secundárias (descreva em que consiste a atividade da sua empresa, incluindo os produtos 
e/ou serviços que comercializa) 

Nº de pessoas ao serviço na empresa 

É membro de alguma estrutura associativa/representativa do setor? Sim Não 

Se sim, qual? 

7. Caracterização da ideia de negócio/empreendedorismo

Se tem alguma ideia de negócio, descreva-a tão completamente quanto possível, incluindo a fase em que a mesma se 
encontra 

Quais os apoios financeiros que necessita ou outras ajudas técnicas? 

8. Observações



9. RGPD

DECLARAÇÃO E CONSENTIMENTO 

A ROTA DO GUADIANA, Associação de Desenvolvimento Integrado, doravante designada de ROTA DO GUADIANA, declara que 

os dados pessoais constantes da Ficha de Inscrição para as Ações de Capacitação do Projeto Competitividade, Emprego e 

Empreendedorismo, não serão utilizados para qualquer outra finalidade para além da inscrição na referida Ação de 

Capacitação e para a boa execução da mesma, incluindo o tratamento dos mesmos para o eventual contrato de formação que 

vier a ser celebrado entre a Rota do Guadiana) e o titular dos dados pessoais (só para o caso de ser necessário um contrato), 

comprometendo-se a solicitar novas declarações de consentimento, sempre que esteja em causa o uso dos dados pessoais 

para outra finalidade que não a aqui expressamente manifestada.  

Os titulares dos Dados Pessoais registados e recolhidos para os efeitos acima indicados, têm o direito de aceder aos mesmos, 

bem como à sua retificação, alteração e ao seu apagamento, nos termos legais e os mesmo serão conservados pelos prazos 

estritamente necessários à sua utilização obrigatória e legal no âmbito do referido projeto. 

A ROTA DO GUADIANA garante o sigilo e a confidencialidade relativamente aos dados registados, recolhidos e tratados e 

respeita o princípio da “minimização dos dados”, isto é, solicita APENAS os dados estritamente indispensáveis ao cumprimento 

da finalidade que os utentes autorizam, com a declaração do seu consentimento.  

Declaro o meu consentimento de forma positiva, livre e esclarecida, relativamente ao uso dos meus dados pessoais constantes 

da Ficha de Inscrição acima identificada e apenas para as finalidades assinaladas. 

Local 

Data 

O titular dos dados pessoais: 

Nome Completo 

Assinatura 
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