INFORMAÇÃO: TÉCNICA

02/19

DATA: 19.01.07

ASSUNTO: Seminário - Marcação CE EN 1090 Estruturas Metálicas

A ANEME - Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas, em parceria com o
Bureau Veritas vai realizar no próximo dia 22 de janeiro de 2019, entre as 10h00 e as 13h00, um
Seminário sobre o tema “Marcação CE EN 1090 Estruturas Metálicas”, nas instalações da ANEME, no
Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Francisco Cortês Pinto, nº 2 (lote 13b), 1600-602 Lisboa.
Sendo que esta Marcação CE, obrigatória desde 1 de Julho de 2014, ainda suscita muitas dúvidas,
pretende este Seminário, ser uma oportunidade para enquadramento e debate das séries de normas EN
1090 - 1/2 e, simultaneamente, proporcionar uma troca de experiências sobre a aplicabilidade e o
processo para alcançar a Certificação.
A participação é gratuita mas limitada à capacidade da sala.
Para se inscrever deverá devolver a Ficha de Inscrição que segue em anexo, devidamente preenchida,
para o email aneme@aneme.pt, até ao próximo dia 18 de janeiro.

Departamento Técnico

Seminário
MARCAÇÃO CE EN 1090 Estruturas Metálicas
22 janeiro 2019
10h00 – 13h00
Lisboa - ANEME

FICHA DE INSCRIÇÃO
EMPRESA __________________________________________________________________________________
Nº CONTRIBUINTE _________________ Nº SÓCIO: __________________________________________
MORADA __________________________________________________________________________________
TELEFONE __________________________

EMAIL ______________________________________

PARTICIPANTES (preencher em letra legível):
NOME ____________________________________________________________________________________
NOME ____________________________________________________________________________________
NOME ___________ _________________________________________________________________________

DATA ___________
__________________________________________
(Assinatura e carimbo)

Enviar Ficha de Inscrição, até ao dia 18 de janeiro, para a ANEME, email: aneme@aneme.pt

Política de Privacidade
Li e aceito a Política de Privacidade da ANEME constante do respetivo site.
Consentimento para tratamento de dados pessoais
Autorizo o tratamento de dados pessoais pela ANEME, com a finalidade de inscrição neste evento.
Autorizo a recolha da minha imagem durante o evento para divulgação nos meios de comunicação
institucional da ANEME.
Os dados pessoais recolhidos com esta inscrição serão mantidos pelo tempo necessário ao cumprimento de
obrigações legais e contratuais inerentes e quando a sua conservação seja necessária para garantir o
exercício de direitos e deveres resultantes dessas obrigações.

