REGISTO
 O uso prático das condições de contrato FIDIC 1999 para Construção e Concepção-construção (Módulo 1)
 Gestão e Administração dos contratos FIDIC 1999 (Módulo 4)
Maputo, 23, 24 e 25 de Julho, 2015.

Dados do Delegado
Nome: ………………………………...............………………..
Apelido: …………………..……………………………….…….
Organização: ……………………………..….......................
País: ……………………………………….………………….......

Condições
1. Taxa de Inscrição: A taxa de inscrição para ambos os
cursos é € 1’400 ou 65’000 MZN e é paga antecipadamente.
Para 2 ou mais delegados da mesma organização ou um
delegado que se registe e pague a taxa de inscrição até 10 de
Julho de 2015, a taxa é € 1’100 ou 50’000 MZN. A taxa para
os membros da AEMC é, respectivamente, € 950 ou 41’500
MZN ou € 750 ou 33’000 MZN, se se registar e pagar até 10
de Julho de 2015

Morada da Organização: ………………………………………

A inscrição e o pagamento encerram a 17 de Julho de 2015.

……………………………………………………………………………...

2. Recibo de Pagamento: Todos os delegados receberão
confirmação do registo, juntamente com recibo do
pagamento.

……………………………………………………………………………...
Telefone: ………………………
Fax: ………………………………
E-Mail: ……………………………………………….......................

Forma de Pagamento:

Pagamento em Valor ou Cheque
Associação de Empresas Moçambicanas de
Consultoria

3. Cancelamentos: Os cancelamentos devem ser efectuados
até 15 dias antes do início da formação. Neste caso, serão
reembolsados em 80% do pagamento efectuado. Depois
desta data, não serão efectuados reembolsos, com excepção
de substituições, para as quais será paga uma taxa de MZM
3’000.
4. Cancelamento pelo Organizadores: Os organizadores
reservam-se o direito de cancelar o evento se não houver
inscrição suficientes ou por qualquer outro motivo
imprevisto. Nestas circunstâncias, os Delegados serão
reembolsados na totalidade ou transferida a inscrição para a
formação seguinte.

Pagamento por Transferência Bancária
Associação de Empresas Moçambicanas de
Consultoria
Banco: BCI
Conta MZM: 008000047044410180

Declaro que li e aceito as condições,
Nome:

…………………………………………………….

Assinatura: …………………………………………….……
International Federation of Consulting Engineers

Banco: Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8021 Zürich, Suisse.
Conta : 274644-02-1,Clearing :4835,Sort Code: 80.500.4
SWIFT : CRESCHZZ80A,IBAN:CH24-0483-5027-4644-0200-1

Patrocinado por: …………………………………………..

Payments by Credit card via FIDIC through
www.fidic.org/events

Por favor, complete este formulário e envie para: danila.aly@rhdhv.com com cópia para
samwamsamili@fidic.org

