
                                                                   
 
 
 
          

OPTO - VIII Fórum de Educação e Formação do Algarve 27 a 29 de abril de 2022 
Ficha de Inscrição (até 28 de janeiro de 2022) 

  

AGE - Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira; Tel: 289 598 805/ 289 599 579; Email: age@cm-albufeira.pt 

Mod.DTDEC.34.01 

Nome da Entidade (tal como deverá constar nos elementos de divulgação do evento) 

_______________________________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________  

Código Postal: _______-______ Localidade:  ________________________________________________  

Endereço eletrónico: _________________________________________  Telefone:   ________________  

Responsável pela inscrição 

Nome:  _________________________________________________  Telemóvel:  __________________  

Endereço eletrónico:  _________________________________________  Telefone:   ________________  

Responsável pela participação no Programa de animação 

Nome:  _________________________________________________  Telemóvel:  __________________  

Endereço eletrónico:  _________________________________________  Telefone:  _________________  

Responsável pela montagem e funcionamento do stand:  

Nome:  _________________________________________________  Telemóvel:  __________________  

Endereço eletrónico:  _________________________________________  Telefone:   ________________  

Tipologia 

□ Ensino superior  □ Ensino secundário e profissional     

□ Línguas, mobility e study abroad □ Outras entidades  
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OPTO - VIII Fórum de Educação e Formação do Algarve 27 a 29 de abril de 2022 
Ficha de Inscrição (até 28 de janeiro de 2022) 

  

AGE - Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira; Tel: 289 598 805/ 289 599 579; Email: age@cm-albufeira.pt 

Mod.DTDEC.34.01 

Modalidade de inscrição    

□ Expositor em Stand Modal □ 1 unidade □ 2 unidades 

□Expositor em Stand Ocasional □ 27M □ 27T □ 28M □ 28T □ 29M 

□ Expositor em Stand Próprio Área (m2) ____ (Máx 9m2) □ 1 unidade □ 2 unidades 

□ Participante no Programa de Animação  

Expositor em Stand Modal - entidade que pretenda ocupar durante 2 dias e meio um stand modal de 9m2 (3 m frente x 3 m fundo), 
disponibilizado pela Organização, mediante pagamento de 50€/stand; consoante a localização, poderá possuir uma ou duas frentes 
abertas; prevê a possibilidade de participar no Programa de Animação com uma demonstração e/ou atuação. 

Expositor em Stand Ocasional - entidade que pretenda ocupar um stand modal de 9m2 (3 m frente x 3 m fundo), disponibilizado 
pela Organização, durante meio dia ou dia completo, estando obrigado a participar no Programa de Animação com uma 
demonstração e/ou atuação.  

Expositor em Stand Próprio - entidade que pretenda ocupar durante 2 dias e meio um espaço aberto de, no máximo, 9m2 (3 m 
frente x 3 m fundo), situado preferencialmente na ponta de um corredor; prevê a possibilidade de participar no Programa de 
Animação com uma demonstração e/ou atuação. 

Participante no Programa de Animação - entidade que não pretenda ocupar espaço expositivo mas somente participar nos 
momentos de demonstrações e atuações integrados no Programa de Animação. 

Demonstrações e atuações (a integrar o Programa de Animação) 

Título:  ____________________________________________________________________  

Local: □ Exterior □ Palco 

 □ Demonstrações culinárias □ Espaços comuns no interior 
   

Data:  □ Dia 27   □ Dia 28    □ Dia 29    Horário: ____:____ Duração: ____(Máx 10min) 

Apoio logístico necessário: ________________________________________________  
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