
Banco BPI
Av. da Boavista, 1117 - 4º
4100-129 PORTO
Portugal

NIB: 0010 0000 54638180001 49
IBAN: PT50 0010 0000 5463 8180 0014 9
BIC/SWIFT: BBPIPTPL

A empresa é associada da Associação Empresarial de Portugal (AEP)?

Se não, está interessado em receber mais informação?

Sim Não

Sim Não

Aplicável apenas a empresas portuguesas.
Applicable to portuguese companies, only.

Rubrica/Initial:

mod. 023a.18

Nome da Empresa a ser comunicado / Company name to be communicated

Contribuinte n.º / VAT Nr.

Morada / Address

CAE / Business Activity

Apartado / P. O . Box

País / Country

Cód. Postal / Zip Code Localidade / Town

Pessoa a Contactar / Contact 

Tel. 

Tel. 

Fax

Telm. E-mail:

Internet

Nome da Empresa para faturação / Company Name for invoicing



Tendo tomado conhecimento do conteúdo do Regulamento Geral de Feiras e Exposições e do Aditamento, declaramos aceitar as condições aí 
descritas. Este boletim é composto por frente e verso e a assinatura reconhece ambas. / After perusal of the Trade Fairs and Exhibitions General 
Rules and Regulations and Appendix, we declare that we accept all conditions there stated. This enrollment is two-sided and the signature 
recognizes both pages.

4. Quadro Elétrico/ Electric switchboard

5.

mod. 023a.18

Empresas representadas / Co-exhibiting companies

País / Country
Marcas que expõe / Trade marks on display

Tem staff próprio? / Dedicated staff?           Sim / Yes              Não / No 

Percentagem da área ocupada / Percentage of occupied area %
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