
Associação Lab Aberto Fab Lab 
Pré-Inscrição de Associado 

 

Esta ficha de inscrição é uma candidatura       
a associado que deve ser entregue à       
direção da associação e que será      
ratificada em assembleia geral. Caso seja aceite, o associado irá receber por email             
instruções para concluir a sua admissão. 
 

Nome Completo:____________________________________________ 

Morada:___________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________ 

NIF:___________________ NºCC/BI: _____________________  
Assinala a opção:  ⃞  >18 anos    ⃞  <18 anos  

 

Declaro que li o regulamento da Associação, aprovado em 20 de outubro de 2018, e os                

princípios que regem as estratégias e as atividades da associação. Li também o             

regimento interno no que diz respeito aos direitos e deveres de cada membro, que me               

comprometo a cumprir com rigor, zelando pela utilização dos recursos disponibilizados           

pela Associação, com segurança e os cuidados devidos, aceitando deste modo as            

respetivas condições de sócio.  

Torres Vedras, ______ de __________________ de 20__ 

Assinatura:_______________________________________________ 
 

Nome do EE e email:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(NOTA IMPORTANTE: No caso de ser menor de idade (<18 anos) esta pré-inscrição deve ser assinada pelo Encarregado de                   
educação (EE), indicando o nome completo e o email) 

 
Política de privacidade: A informação fornecida pelo Utilizador (Formulários ou Correio Eletrónico) é da              
sua inteira responsabilidade, comprometendo-se a Associação Lab Aberto Fab Lab a utilizá-la            
exclusivamente para uso interno. A informação contida neste formulário não será fornecida a terceiros              
para fins comerciais ou não comerciais, salvo em situações de ordem Legal. (mais info: lababerto.pt). 
 
Custo de inscrição e quotas: 
Jóia de inscrição única: 25 euros 
Quota Anual: 25 euros 
Quota Semestral: 15 euros  
Dados Bancários: 
Conta Millennium BCP: 45515310195 

NIB: 0033 0000 4551 5310 1950 5  
IBAN: PT50 0033 0000 4551 5310 1950 5 
BIC/SWIFT: BCOMPTPL 
 

  



(Nota Importante: a preencher pela direção da organização) 

Formação e/ou especialização 

 
 
 
 

 

Validação dos conhecimentos em Fabricação Digital, Procedimentos e Segurança 

(* Indicar data da 
formação/Workshop) 

Formação 
anterior?* 

Fez Workshop 
no âmbito da 
associação?* 

Autonomia? 
 

Autorizado a 
utilizar o 
recurso? 

3D Modelação      

Impressão     

Laser Desenho vetorial     

Utilização da máquina     

CNC Desenho vetorial     

Fresagem 2D     

Eletrónica Introdução     

Desenho de circuitos     

Maquinação  de PCB     

Soldadura     

Segurança Primeiros socorros     

Extintor     

Procedimentos da 

associação 
    

Oficina Ferramentas Manuais     

Ferramentas Eléctricas     

Outros      

     

     

     

     

     

     

 


