
Formulário de aquisição da obra: 
"Geografia, Riscos e Proteção Civil. 
Homenagem ao Professor Doutor 

Luciano Lourenço"

Nome/Entidade NIF

Email Contacto

Endereço/Morada 
para o Envio

Cada obra é composta por um exemplar de cada um dos dois volumes e a caixa. Cada obra tem o custo unitário de 
50,00€. Contudo, nesta edição especial aplicamos um desconto de 10%, pelo que a obra fica pelo valor de 
45,00€ (quarenta e cinco euros). O pack tem o peso de 2.050 kg e as dimensões aproximadas de 23x9x16 cm . 
Ao custo da obra acresce o custo de envio.

Quantidade/Preço 1 (45€) 2 (85€) 3 (125€) 4 (165€) 5 (200€)

Custo de envio por 
unidade (1 caixa)

Modo de Pagamento

Dados para Pagamento: NIB: 0035 0255 0023 5192 8307 9  | IBAN: PT50 0035 0255 0023 5192 8307 9 | NIF: 506 731 391 
                                          BIC/SWIFT: CGDIPTPL  |  Nome da Conta: RISCOS  |  Banco: Caixa Geral de Depósitos

PAYPAL - Os estrangeiros, não europeus, podem usar o sistema Paypal visto cobrar taxas mais reduzias. Passos: 
1-) Criar uma conta Paypal; 
2-) Aceder ao separador “Enviar dinheiro” e introduzir o: 
     2.1-) Email do destinatário ( riscos@riscos.pt ) e   2.2-) Valor a transferir (VT): 
             Ao Preço Total (PT) acresce as taxas Paypal: (PT x 4,9%) + 0,50€). 
             Exemplo: Aquisição de 1 unidade da obra com o envio para o Brasil, PT = 90€ 
             VT=(90×0,049)+0,50;   VT=(90+4,41)+0,50;   VT = 94,91€

Preenchimento finalizado. 
Guarde as alterações no documento e envie para  riscos@riscos.pt, ao qual deverá juntar o comprovativo de pagamento.

Política de Proteção de 
Dados

Li, compreendi e dou o meu consentimento para o processamento e arquivo dos 
dados presente nesta ficha de inscrição, para os devidos fins, conforme o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da RISCOS, disponível em: 
https://www.riscos.pt/rgpd/

mailto:riscos@riscos.pt
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