FICHA DE INSCRIÇÃO EXPOSITOR/EMPREENDEDOR
FEIRA DO EMPREENDEDORISMO IMIGRANTE 2018
26 e 27 maio 2018 – Museu de Lisboa
A 1ª edição da Feira de Empreendedorismo Imigrante, a realizar em 26 e 27 maio 2018 insere-se nas
atividades do Plano Municipal para a integração de Imigrantes de Lisboa e financiada pela Câmara Municipal
de Lisboa
Será um espaço para: Exposição de empresários de PME, microempreendedores individuais e potenciais
empreendedores; Palestras e seminários sobre temáticas encontradas no empreendedorismo em particular o
empreendedorismo imigrante; Orientação, consultoria e soluções para gestão empresarial;Espaço de
networking; Informação para acesso ao crédito, entre outras atividades.
ESCOLHA AS ALTERNATIVAS QUE REPRESENTEM O PERFIL DO SEU NEGÓCIO NA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO
IMIGRANTE 2018
1
Oportunidades de Negócios que permitam vender e comprar
2
Interesse em formação e coaching
3
Procura apoio financeiro
4
Procura consultoria e assessoria empresarial
5
Socios para iniciar o seu negócio
6
Promover, divulgar o seu negócio
7
Interessse em franchising
8
Informações gerais: especifique,………..
Obs:

DADOS DA EMPRESA
Nome da empresa:
( ) formal

( ) informal

NIF: _______________________ Código CAE: ______

Tipo de negócio
Data de abertura: ____/____/____
Descrição da atividade principal

Associação Lusofonia Cultura e Cidadania . ALCC
Rua Varela Silva, lote 3 loja A - lote 10 loja B, Ameixoeira 1750-403 - Lisboa

Qualificação da
Empresa

Trabalhador
independente ___

Morada Fiscal Completa:
Telefone Fixo: (
)
Redes sociais:

Microempresa
<10 Pequena
empresa Média
empresa
trabalhadores ___
<50
trabalhadores ___
Trabalhadores ___

Telemóvel.:

Email:

DADOS PESSOAIS
Nome completo:__________ __________________________________________
Morada:
Naturalidade:
Quantos anos vivem em
Data de
Nacionalidade:
Portugal:_______
nascimento:___/___/___
Tipo de documento:
Nr. Documento:
Validade:
Nr. Telemóvel
Email.:
OUTROS INTERESSES
Tem interesse em fazer apresentação do seu Se sim, descreva:
produto/serviço em auditório?
Tem interesse em participar em debate da sua Se sim, qual?:
área?
Tem interesse sobre algum tema sobre Se sim, qual?
empreendedorismo?
Descreva o que gostaria de encontrar para melhorar o seu negócio:

Descreva o tipo de oportunidades de Negócios e expectiva que tem na Feira do Empreendedorismo Imigrante:
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<250

DADOS RELATIVOS À EXPOSIÇÃO O PRODUTO/SERVIÇO
Tipo de produto/serviço que quer expor
Pretende fazer degustação/exposição?
Tipo de material que pretende utilizar ex.
mesa cadeira etc. (se sim por favor enviar
fotos do expositor)
Pretende ser incluido no seguro geral ou
fazer o seu próprio seguro (obrigatório)

CONDIÇÕES DE ACESSO
 Ser imigrante, mesmo que tenha nacionalidade portuguesa (no caso de sociedade um dos sócios deverá ser
imigrante)


Viver em Portugal e ter documento válido;



Ser associado da ALCC;



Pertencer à Rede de Empreendedores Imigrantes.

CONSENTIMENTOS
___ AUTORIZO o uso da minha imagem e produtos/serviços em todo e qualquer material entre fotos, documentos e
outros meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional Feira do
Empreendedorismo Imigrante, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno
desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade.
___ AUTORIZO o envio de informação sobre as atividades da ALCC com recurso ao o e-mail institucional acima descrito,
ficando essa informação adstrita ao preceito de sigilo e confidencialidade, sendo que os meus dados pessoais serão
conservados durante o tempo de permanência como sócio/a da ALCC.

Associação Lusofonia Cultura e Cidadania . ALCC
Rua Varela Silva, lote 3 loja A - lote 10 loja B, Ameixoeira 1750-403 - Lisboa

Data _________________ Assinatura _____________________________________________
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