
Prazo Limite de Inscrição: 12 de 
Novembro 2019 
 
Enviar a Ficha de Inscrição para o 
Secretariado Executivo: 
 
AIM Group International  
Lisbon Office 
Av. Conde de Valbom, 6 – 5° 
1050-068 Lisboa – Portugal 
Tel. +351 21 324 50 40 
e-mail: 
congressoapfh2019@aimgroup.eu 
 
INSCRIÇÕES 
O valor das  inscrições inclui: 
• Assistência às Sessões Científicas 
• Pasta e Documentação do 
Congresso 
• Certificado de Presença 
• Almoços e Coffee Breaks 
• Jantar 
 
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES 
. Até ao dia 30 de Setembro 
haverá reembolso total da 
inscrição. 
. Entre os dias 1 e 31 de Outubro 
haverá reembolso de 50% do valor 
da inscrição. 
. A partir do dia 1 de Novembro 
não haverá lugar a reembolso de 
inscrições. 
 
CANCELAMENTO INESPERADO DO 
EVENTO OU IMPOSSIBILIDADE DE 
O REALIZAR 
No caso improvável do Congresso 
não poder ser realizado no seu 
todo ou em parte, devido a 
qualquer evento que vá além do 
controlo dos Organizadores ou de 
força maior como: motim, 
incêndio, explosão, acidente, 
inundação, terramoto, sabotagem, 
greves, atos de qualquer governo, 
guerra, terrorismo etc., os 
Organizadores do Congresso não 
podem ser responsabilizados por 
quaisquer danos, custos ou perdas 
incorridos, tais como: custo de 
inscrição, transporte e alojamento, 
ou qualquer outra perda direta ou 
indireta ou danos consequentes. A 
Organização encoraja os 
participantes a assumirem o seu 
próprio seguro durante o período 
da sua estadia. 
 
Para informação sobre o 
Regulamento Geral de Proteção 
de Dados consulte a última página 
deste boletim. 
 
A assinatura da nota informativa 
sobre o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados é obrigatória 
para o processamento da 
inscrição. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Titulo 

Morada Localidade 

Telefone E-mail  

Dados Pessoais (favor preencher em  MAIÚSCULAS) 

Inscrição 

Nome  Instituição 

Código Postal 

 
 

Telemóvel 

Inscrição Tipologia Até 12 Novembro Onsite 

Congresso Sócio APFH €300,00 €350,00 

Congresso  Não Sócio €450,00 €500,00 

Congresso + Workshop  Sócio APFH €350,00 €400,00 

Congresso + Workshop Não Sócio €550,00 €600,00 

Workshop Sócio APFH €150,00 €200,00 

Workshop Não Sócio €250,00 €300,00 

Data Limite para pré-inscrições: 12 Novembro  (após esta data só serão aceites inscrições onsite) 

Dados de Faturação  
Instituição/Nome individual  

Morada 

Localidade Código Postal NIF  

Sócio APFH Sim  Não  Nº Carteira Profissional* 
*Campo obrigatório para creditação 

Congresso Congresso & Workshop Workshop 

Jantar do Congresso – 21 Novembro (5ª feira) – 20h00: 
. Incluído para inscritos no Congresso – pretendo estar presente no jantar 

. Outros participantes – pretendo adquirir bilhete para o jantar                           €100,00 

Workshops – 23 de Novembro (Sábado): 

Workshop I – Comunicação e Liderança 

Workshop II – Imunoalergologia e Dessensibilização a fármacos 

Workshop  III – Os Medicamentos Hemoderivados 

Limitados a 20 inscrições por Workshop 

Critérios de seleção das inscrições: Sócios com situação regularizada/ordem de inscrição 

Transferência Bancária - Solicitamos-lhe que transfira o valor para APFH: 

Banco: Novo Banco, Balcão – Coimbra, Choupal  / Morada: Rua da Mesquita, 6 Centro Totta A7A, Lisboa 
IBAN: PT50.0007.0411.0016.6310.000.45  / BIC-SWIFT: BESCPTPL  
Refª: Nome do participante + CONGRESSO APFH 2019 
Nota: Comprovativo deverá ser enviado para: congressoapfh2019@aimgroup.eu 
 

Pagamento 

Data ____________________       Assinatura__________________________________________________________ 
 

Ficha de Inscrição 
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Hotéis 

Data ____________________       Assinatura______________________________________________________ 
 

 

 

 

Hotéis  Quarto Duplo - 

Ocupação Individual  

Quarto Duplo  

Hotel Palácio Estoril***** €162,00 €174,00    

Vila Gale Estoril****  €102,00       €114,00      

Alvorada Estoril***   €72,00       €84,00   

* Preços apresentados são por quarto, por noite, incluindo pequeno almoço, IVA e todas as taxas 

incluídas. 

Pagamento 

Cartão de Crédito                  VISA®           MasterCard®            American Express® 

Número Cartão de Crédito : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data de  validade: mês/ano |__|__|/|__|__|    CVV Code ( 3 últimos dígitos no verso do cartão) 
|__|__|__|__|  

Nome  do Titular _______________________________________________________________________ 

Assinatura  ____________________________________________________________________________ 

 

Transferência Bancária*     

Solicitamos-lhe que transfira o valor para AIM Portugal Lda.: 

Banco: Banco Santander 

Morada: Rua da Mesquita, 6 Centro Totta A7A, Lisboa 

IBAN: PT50 0018  000331773427020 58 

NIB: 0018  000331773427020 58 

SWIFT /BIC Code: TOTAPTPL 

Refª: Nome do participante + APFH 2019 

A partir de 20 de Outubro apenas serão aceites pagamentos por cartão de crédito. 

 

Nota: O comprovativo do pagamento deverá ser enviado para o Secretariado Executivo para: 
congressoapfh2019@aimgroup.eu 
 

Data de Entrada  ____/____/2019 Data de Saída  ____/____/2019 

Total: € _____________ 

Pedidos Especiais / Notas: 

 
 
Enviar a Ficha de Reserva de 
Alojamento para o Secretariado 
Executivo : 
AIM Group International  
Lisbon Office 
Av. Conde de Valbom, 6 – 5° 
1050-068 Lisboa – Portugal 
Tel. +351 21 324 50 40 
e-mail: 
congressoapfh2019@aimgroup.eu 
 
RESERVA DE ALOJAMENTO  
A reserva de  hotel será garantida 
para todos os pedidos recebidos até 
20 Outubro de 2019. Após esta data  
os quartos estarão sujeitos a 
disponibilidade. 
 
CANCELAMENTOS/REDUÇÕES DE 
QUARTOS: 
. Cancelamentos/Reduções do 
número de noites solicitadas só serão 
aceites se rececionadas pelo 
Secretariado Executivo até ao dia 20 
de Setembro 2019. 
. Cancelamento/Reduções do número 
de noites solicitadas até ao dia 20 de 
Outubro serão penalizadas em 50% 
. Após o dia 20 de Outubro serão 
penalizados em 100% 
.Para reservas de grupo favor 
contactar o Secretariado Executivo 

 
POLÍTICA DE PAGAMENTOS DE 
HOTEL: 
. Para garantia de reserva, o 
pagamento da totalidade da reserva 
de hotel é obrigatório. 
. Depois de 20 Outubro 2019, apenas 
pagamentos por cartão de crédito 
serão aceites. 

 
CANCELAMENTO INESPERADO DO 
EVENTO OU IMPOSSIBILIDADE DE O 
REALIZAR 
No caso improvável do Congresso não 
poder ser realizado no seu todo ou 
em parte, devido a qualquer evento 
que vá além do controlo dos 
Organizadores ou de força maior 
como: motim, incêndio, explosão, 
acidente, inundação, terramoto, 
sabotagem, greves, atos de qualquer 
governo, guerra, terrorismo etc., os 
Organizadores do Congresso não 
podem ser responsabilizados por 
quaisquer danos, custos ou perdas 
incorridos, tais como: custo de 
inscrição, transporte e alojamento, ou 
qualquer outra perda direta ou 
indireta ou danos consequentes. A 
Organização encoraja os participantes 
a assumirem o seu próprio seguro 
durante o período da sua estadia. 
Para informação sobre o 
Regulamento Geral de Protecção de 
Dados consulte a última página deste 
boletim. 
A assinatura da nota informativa 
sobre o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados é obrigatória para 
o processamento da inscrição. 

Ficha de Alojamento 
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A AIM Portugal com sede na Av. Conde Valbom, 6  -5º, 1050-068 Lisboa, Portugal, com registo no Registo comercial da Conservatória de Lisboa com o número 504565826 (adiante, o 
«Responsável pelo Tratamento» ou a «AIM»), na sua qualidade de Responsável pelo Tratamento de Dados, de acordo com o artigo 13.º do Regulamento da UE n.º 679/2016 (adiante, o 
«Regulamento sobre a Proteção de Dados»), e as posteriores modificações e integrações, recolhe e trata posteriormente os dados pessoais (1)  dos participantes (adiante, os «Titulares dos 
Dados») – que incluem formadores e formandos – no congresso e/ou noutro evento científico ou de formação (adiante, o «Evento»).  

 

1. Âmbitos e formas do tratamento:  

Os dados pessoais dos Titulares dos Dados são tratados no contexto da atividade comercial da AIM, nos seguintes âmbitos:  

1. inscrição e participação no Evento;  

2. obrigações fiscais, administrativas e contabilísticas estritamente associadas à participação acima referida;  

3. execução de obrigações específicas previstas na lei, regulamentos ou normas da UE (como a atribuição de créditos para a Creditação Farmacêutica);  

4. distribuição gratuita de documentação relativa ao Evento;  

5. utilização da imagem e/ou da voz do Titular dos Dados tal como gravada durante o Evento, em vídeos, gravações de áudio e/ou fotografias do Evento publicados no sítio web e nas redes 
sociais do Grupo AIM, bem como no sítio web e nas redes sociais dos Eventos, caso existam;  

 

O tratamento dos dados pessoais é executado, sob a autoridade do Responsável pelo Tratamento, por entidades especificamente nomeadas, autorizadas e instruídas para o tratamento, de 
acordo com os artigos do Regulamento sobre a Proteção de Dados, por meio de ferramentas manuais, automatizadas ou de telecomunicações, com uma lógica estritamente associada aos 
âmbitos e, em qualquer caso, de forma a garantir a confidencialidade e a segurança dos dados pessoais.  

Sem prejuízo das normas jurídicas, os dados pessoais serão mantidos por um período de tempo definido com base em critérios relacionados com a natureza e a duração do Evento, bem como 
com base nas necessidades adicionais do Titular dos Dados. 

 

2. Base jurídica para o tratamento, natureza da transferência e consequências da recusa, o consentimento do Titular dos Dados: 

Com referência aos âmbitos enumerados na secção 1 anterior, pontos 1., 2., 3., 4., e 5., a transferência dos dados pessoais é obrigatória e representa uma condição necessária à inscrição e à 
participação posterior no Evento. Efetivamente, a falta de transferência determinará a impossibilidade da inscrição do Titular dos Dados no Evento. Em consequência, a base jurídica do 
tratamento conexo é a participação plena no Evento e a próxima atualização sobre os futuros projetos, iniciativas e eventos da AIM da mesma área de interesse, de acordo com o artigo 6.º, 
número 1, alínea b) do Regulamento sobre a Proteção de Dados. 

 

3. Entidades e categorias de entidades às quais os dados pessoais podem ser comunicados e contexto da comunicação: 

Tendo em conta os âmbitos do tratamento como indicado acima e dentro dos limites estritos de pertinência destes âmbitos, os dados pessoais do Titular dos Dados serão comunicados em 
Portugal, dentro ou fora da União Europeia, às seguintes entidades, no âmbito da inscrição e da participação posterior no Evento:  

(i) às autoridades fiscais e outras autoridades públicas, quando for obrigatório por lei ou mediante pedido destas;  

(ii) às instituições financeiras para a execução dos pagamentos relacionados com a inscrição;  

(iii) às estruturas e/ou empresas externas às quais a AIM recorre no âmbito da execução de atividades conexas, instrumentais ou consequentes à inscrição e à participação posterior no Evento 
(como serviços de imprensa, tratamento de dados e consultorias de TI, atividades promocionais de empresas participantes no Evento, envio do programa do evento, créditos para a Formação 
Farmacêutica Contínua, reservas de hotéis, etc.);  

(iv) aos consultores externos (por exemplo, para a gestão de obrigações fiscais) se não forem designados Subcontratantes por escrito;  

(v) tendo em conta o facto de que a AIM faz parte de um Grupo internacional: às empresas controladoras, controladas ou associadas, nos âmbitos administrativo e contabilístico.  

 

As entidades acima referidas, às quais os dados pessoais do Titular dos Dados serão ou poderão ser comunicados (na medida em que não sejam designados Subcontratantes), tratarão os dados 
pessoais como Responsáveis pelo Tratamento de acordo com a Lei da Privacidade, com total autonomia, sendo completamente separados do tratamento inicial executado pela AIM.  

Sem o consentimento para a comunicação dos dados pessoais e para o tratamento conexo, nos casos em que tal for previsto pela Lei da Privacidade, as operações que exijam a comunicação 
podem não ser executadas, com consequências conhecidas pelo Titular dos Dados.  

Está disponível nos gabinetes jurídicos da AIM uma lista pormenorizada e constantemente atualizada destas entidades, incluindo os respetivos estabelecimentos.  

Como referido atrás, a imagem ou a voz do Titular dos Dados gravada durante o Evento pode ser utilizada em vídeos, gravações de áudio e/ou fotografias do Evento publicados no sítio web e nas 
redes sociais do Grupo AIM, bem como no sítio web e nas redes sociais do próprio Evento, caso existam.  

Sempre que seja necessário para a execução do contrato, os dados pessoais do Titular dos Dados podem ser transferidos para países dentro da União Europeia e/ou para países fora da União 
Europeia, em total conformidade com as normas da Lei da Privacidade, com o Regulamento sobre a Proteção de Dados, com as determinações e decisões da autoridade de proteção de dados 
respetiva, bem como com os regulamentos da UE.  

Em especial, sempre que seja necessário, a AIM compromete-se a cumprir as normas definidas, respetivamente, pelas Decisões 2001/497/CE, 2004/915/CE e 2010/87/UE (de acordo com o caso 
específico), que obrigam à assinatura das chamadas «cláusulas contratuais-tipo» entre as entidades jurídicas envolvidas no tratamento de dados fora da União Europeia. 

 

4. Direitos do Titular dos Dados: 

Os artigos 15.º e seguintes do Regulamento sobre a Proteção de Dados conferem ao Titular dos Dados o direito de obter:  

. a confirmação ou a recusa da existência de dados pessoais relacionados com o Titular dos Dados, mesmo que ainda não registados e a sua comunicação num formato compreensível;  

. a indicação da origem dos dados pessoais, dos seus âmbitos e das suas formas de tratamento, da lógica aplicada em caso de tratamento por meio de ferramentas eletrónicas e dos dados de 
identificação do Responsável pelo Tratamento;  

. a atualização, a retificação, a integração, o cancelamento, a transformação em dados anónimos ou o bloqueio de dados tratados em violação da lei - incluindo os dados em relação aos quais a 
conservação não é necessária para os âmbitos para os quais foram recolhidos e tratados posteriormente. A documentação destas operações, também relativa ao seu conteúdo, é levada ao 
conhecimento dos Titulares dos Dados cujos dados foram comunicados ou publicados, exceto no caso em que esta obrigação seja impossível de cumprir ou exija a utilização de ferramentas que 
sejam obviamente desproporcionais em relação ao direito conferido.  

 

Além disso, o Titular dos Dados tem o direito a:  

. opor-se, parcial ou totalmente, por motivos legítimos, ao tratamento dos seus dados pessoais, mesmo que sejam coerentes com o âmbito da recolha;  

. apresentar uma reclamação à Autoridade de Proteção de Dados, como previsto no Regulamento sobre a Proteção de Dados.  

 

Para conhecer a lista pormenorizada e constantemente atualizada das entidades às quais os dados pessoais do Titular dos Dados podem ser comunicados e exercer os direitos conferidos pelos 
artigos 15.º e seguintes do Regulamento sobre a Proteção de Dados, o Titular dos Dados pode entrar em contacto com o Responsável pelo Tratamento de Dados nos seguintes endereços:  

 
AIM Portugal  
Avenida Conde de Valbom nº 6 5º  
1050-068 Lisboa  
Telefone: +351 21 324 50 40   
Correio eletrónico: lisbon@aimgroup.eu  

 

5. Duração do tratamento.  

Exceto no caso das obrigações legais, os dados pessoais dos Titulares dos Dados serão conservados apenas enquanto durar o Evento. Não obstante o acima exposto, a AIM poderá conservar 
alguns dados pessoais do Titular dos Dados também após o termo do tratamento, exclusivamente no âmbito da defesa ou salvaguarda dos seus direitos, ou nos casos determinados por lei ou por 
despacho de uma autoridade judicial ou governamental. 

 

 (1) De acordo com o artigo 4.ª do Regulamento sobre a Proteção de Dados, entende-se por «dados pessoais» informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»); é considerada 
identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores 
por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular;  

 

  Li e autorizo o tratamento de dados e comunicação acima descritos: 
 

 

Data_________________________  Assinatura_____________________________________________________________________ 


