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formulário 

designação de delegados 
Composição da Assembleia geral da FADU 2019-2021 

ASSOCIADO/ENTIDADE 

      

 

Delegados designados* 
   

Delegado 1 ID FADU (Portal):       

Nome       Data Nascimento   -  -     

Cargo na Entidade       ID (BI/CC/Pass)       

Telemóvel       Email       
   

Delegado 2 ID FADU (Portal):       

Nome       Data Nascimento   -  -     

Cargo na Entidade       ID (BI/CC/Pass)       

Telemóvel       Email       
   

Delegado 3 ID FADU (Portal):       

Nome       Data Nascimento   -  -     

Cargo na Entidade       ID (BI/CC/Pass)       

Telemóvel       Email       
   

Delegado 4 ID FADU (Portal):       

Nome       Data Nascimento   -  -     

Cargo na Entidade       ID (BI/CC/Pass)       

Telemóvel       Email       

* Preencher apenas o número de delegados a que tem direito.  

** O Delegado tem de estar registado no Portal FADU (https://portalfadu.pt/). 
 

 

Documentação a anexar para cada delegado  

☐ Cópia do Documento de Identificação (BI, Cartão de Cidadão ou Passaporte) 

☐ Certificado de Matrícula (para delegados designados pelos Associados) – obrigatório 
 

Enviar por email para assembleia@fadu.pt; sg@fadu.pt 

 

data  assinatura do presidente  carimbo da entidade 

  -  -       

https://portalfadu.pt/
mailto:assembleia@fadu.pt
mailto:sg@fadu.pt
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