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 Formulário de Adesão  

 

 
A ser preenchido, assinado e enviado para a ICC Portugal, na morada abaixo indicada, que enviará 
para o Departamento correspondente na Sede da ICC, em Paris, a devida cópia: 
 
ICC Portugal 
Rua das Portas de Santo Antão, 89 
1169-022 Lisboa 
 

Indique o tipo de Membro:  

  

 Confederação  Associação  Banco  Empresa    Individual 

 
 

Nome: ........................................................................................................................................................................  

Morada: .....................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………  NIF/NIPC: …….………………………… 

Código Postal & Cidade: ……….. ...................... …………   País:  …………………………………………………….. 

Código País: …………….   Telefone: ................. …………… Telemóvel:……………………   Fax: ........................  

Website:  ........................................  .....................    E-mail: ......................................................................................  

Actividade: ................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Para Organização/Associações: 

Indique por favour o número de membros 

Organizações:  ...........................................................  

Empresas: ..................................................................  

Individuais: .................................................................  

 

Para Empresas/Individuais:  

Volume de negócios: ................................................. . 

Ano: ............................................................................  

Costuma inserir uma Cláusula Arbitral da ICC nos 

seus contratos internacionais? 

 Sim  Não 

 

Presidente e outro(s) Director(es) Executivo(s) da Confederação/Associação/Banco/Empresa: 

 
1. Apelido: (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.)……………………………………………………………..................…………………………… 

 Nome próprio: ………………………….……………Posição: …………………………………………………………..                        

 Contacto:……………………………………………………………………………………….………………......……..… 
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2. Apelido: (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.) ……………………………………………………………..................…………………… 

 Nome próprio: ………………………….…………… Posição: …………………………………………………………..                        

 Contacto:……………………………………………………………………………………….………………......……..… 

 

3. Apelido: (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.)……………………………………………………………..................………………………….. 

 Nome próprio: ………………………….……………Posição: …………………………………………………………..                        

 Contacto:……………………………………………………………………………………….………………......……..… 

 

Pessoa de Contacto para a ICC 

Apelido: (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.) .............................................................................  Nome próprio: ......................................  

Posição: ......................................................................................................................................................................  

Telefone directo: .............................  Fax Directo: ..............................       Email Directo:  .....................................  

 

 

 

NOTA: É muito importante que comunique à ICC Portugal todas e quaisquer alterações às informações de 

contacto ora indicadas, de forma atempada. Esta é a única forma de garantirmos que todos os documentos e 

convocatórias ser-lhe-ão enviados.  Agradecemos que não envie qualquer informação de dados directamente 

para a Sede da ICC em Paris. 

 

De acordo com o artigo 27 da lei francesa sobre "Informatique et Libertés" de 6/1/78, a informação ora solicitada 
é necessária para a sua inscrição como membro da ICC e será utilizada para fins exclusivos da ICC. Poderá 
aceder a essas informações e pedir retificação às mesmas, escrevendo para ICC Portugal, Rua das Portas de 
Santo Antão, 89. Caso se oponha a que a ICC utilize os dados ora fornecidos através deste formulário para os 

seus fins exclusivos, assinale:  

 
 
CLÁUSULA SOBRE PROPRIEDADE DE TEXTOS DA ICC  
 
Na qualidade de Membro da ICC, eu /a minha Confederação/Associação/Banco/Empresa concorda que 
quaisquer normas, códigos, papéis, relatórios, materiais de formação ou outros trabalhos produzidos pelas 
Comissões da ICC, Task Forces e demais  grupos que possam vir a ser constituídos, são obras coletivas 
iniciadas pela ICC, sobre as quais a ICC detém todos os direitos.  
Eu /a minha Confederação/Associação/Banco/Empresa  também concordam que as contribuições individuais 
que eu ou qualquer representante da minha organização possam fazer para as referidas obras não darão origem 
a quaisquer direitos sobre as mesmas obras coletivas. 
 
 
 
 
 
Data: ..........................................................  Assinatura : ................................................  
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