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DADOS PESSOAIS: CANDIDATURA A: PRÉMIO BOLSA

FICHA DE INSCRIÇÃO

A MALNUTRIÇÃO E O SEU IMPACTO SÃO 
AINDA DESCONHECIDOS EM PORTUGAL. 
JUNTE-SE A NÓS NA SENSIBILIZAÇÃO PARA 
ESTA REALIDADE!

Do 2º autor



   

FICHA DE INSCRIÇÃO

DECLARAÇÕES DE COMPROMISSO:

Declaro ter lido e aceito expressamente os termos do Regulamento do 19.º Prémio Fresenius Kabi de Nutrição Clínica 2021.

Declaro que os trabalhos apresentados são originais, não tendo sido alvo de plágio ou de violação de quaisquer direitos de 
autor pertencentes a terceiros, responsabilizando-me por todas e quaisquer consequências que possam resultar de algum 
litígio originado nesse tipo de situações.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:

O tratamento dos dados pessoais ora recolhidos destina-se exclusivamente à organização das candidaturas ao Prémio Fresenius Kabi 
Nutrição Clínica e gestão de contactos com os candidatos para emissão de documento numerado comprovativo da apresentação da can-
didatura, atribuição de prémios e certificados de participação. Os dados pessoais recolhidos são tratados sob absoluta confidencialidade, 
não são comunicados a quaisquer entidades terceiras e são conservados pelo prazo necessário à conclusão das formalidades constantes do 
Regulamento do Prémio Fresenius Kabi de Nutrição Clínica.

Nos termos da legislação relativa à proteção de dados pessoais, os titulares dos dados ora recolhidos poderão a qualquer momento aceder 
à informação sobre eles registada, nomeadamente com vista à sua correção, alteração ou eliminação. Para este efeito, poderão enviar o seu 
pedido para secretariadopremio@fresenius-kabi.com.

 
Autoriza-se que os dados recolhidos sejam utilizados pela Fresenius Kabi para os fins identificados no Regulamento do Prémio Fresenius 
Kabi Nutrição Clínica, mais declarando e certificando que a informação fornecida na candidatura é correta e verdadeira.

Assinaturas dos Autores e Coautores:

Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda.

Taguspark - Edifício Inovação I, 223/224, Av. Jacques Delors 3, 

2740-122 PortoSalvo, Portugal

NIF: 504293753

Telefone: +351214241280 | Fax: +351214241290

fkportugal@fresenius-kabi.comwww.fresenius-kabi.pt Com o apoio da

Dos coautores
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Telefone 

Curriculum Vitae resumido

DOCUMENTOS ANEXOS: 

   Trabalho submetido a concurso 

   Curriculum Vitae resumido

   Resumo inicial do trabalho

DECLARAÇÕES DE COMPROMISSO:

   Declaro ter lido e aceito expressamente os termos do Regulamento do 18.º Prémio Fresenius Kabi de Nutrição 
Clínica 2020.

   Declaro que os trabalhos apresentados são originais, não tendo sido alvo de plágio ou de violação de quaisquer 
direitos de autor pertencentes a terceiros, responsabilizando-me por todas e quaisquer consequências que 
possam resultar de algum litígio originado nesse tipo de situações.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:

O tratamento dos dados pessoais ora recolhidos destina-se exclusivamente à organização das candidaturas ao 
Prémio Fresenius Kabi Nutrição Clínica e gestão de contactos com os candidatos para emissão de documento 
numerado comprovativo da apresentação da candidatura, atribuição de prémios e certificados de participação. Os 
dados pessoais recolhidos são tratados sob absoluta confidencialidade, não são comunicados a quaisquer entidades 
terceiras e são conservados pelo prazo necessário à conclusão das formalidades constantes do Regulamento do 
Prémio Fresenius Kabi de Nutrição Clínica.

Nos termos da legislação relativa à proteção de dados pessoais, os titulares dos dados ora recolhidos poderão a 
qualquer momento aceder à informação sobre eles registada, nomeadamente com vista à sua correção, alteração ou 
eliminação. Para este efeito, poderão enviar o seu pedido para secretariadopremio@fresenius-kabi.com.

   Autoriza-se que os dados recolhidos sejam utilizados pela Fresenius Kabi para os fins identificados no Regulamento 
do Prémio Fresenius Kabi Nutrição Clínica, mais declarando e certificando que a informação fornecida na 
candidatura é correta e verdadeira.
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