
 

     
     

tividades Económicas

12 A 15 AGOSTO
	
REGUENGOS DE MONSARAZ
	
PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇOES 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Reserva de Espaço XXVIII Exposição de A 

EXPO
REG22

Empresa/Identidade: 

Morada: 

Localidade: Código Postal: 

Telefone: Fax: Telemóvel: 

E-mail: 

CAE: NIF: 

Responsável: Contacto: 

Produtos a Expor: 

Nome de Identificação do Stand: 

Tipologia do Stand 

2Stand Tipo 9 m  (3x3m) (Quantidade - máximo 4) 

2 2 2m (mínimo de 9m  e máximo de 36m ) Stand próprio pavilhões cobertos 

2 2 2
m (mínimo de 100m  e máximo de 300m ) Stand próprio área ao ar livre: 

Agente Económico com sede social no concelho de Reguengos de Monsaraz 

Outros Agentes económicos (fora do concelho de Reguengos de Monsaraz) 

Instituições sem fins lucrativos e entidades parceiras do evento 

Finalidade da participação Reservado aos Serviços 

Stands tipo 3m x 3m = 9m� 

b) Exposição 
ESPAÇO SOLICITADO 

Área Livre 

Stand próprio 

m� pretendidos 

m� 

Quantidade 

a) Venda 

c) Demonstração 

Assinatura do Responsável 

Declaração: 
Declaro ter pleno conhecimento das Normas de Participação na ExpoReg 2022 e aceito-as, ficando assim obrigado(a) ao seu integral 
cumprimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções ali previstas. 

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de 
Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados pessoais. 
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz 
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal (CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado) ou necessário ao exercício de 
funções de interesse público 
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica municipal em vigor 
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido 
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
	
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado.
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Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		Exporeg2022_ficha-inscricao-expositores.pdf




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 26

		Com falha: 3




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Com falha		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Com falha		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Com falha		Aninhamento apropriado
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