
Registo de Interesses da 
Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza

Preencha o formulário seguinte:

Nome completo

NIF CC/BI/Outro

Cargo(s) na Quercus

Data do registo inicial Renovação

Cargos remunerados

Cargos não remunerados

Propriedade significativa (>5%) 
ou posição de controle

Qualquer entidade onde detenha 
mais de 5% dos activos

Cargos políticos

Cargos noutras organizações

Outros de potencial conflito de 
interesses

As instruções encontram-se no verso da página.
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Registo de Interesses da 
Quercus Associação Nacional de Conservação da Natureza

Instruções de preenchimento

Nome completo Não requer mais explicações.

NIF - CC/BI/Outro Indique qual o seu número de identificação fiscal e qual o seu 
número de identificação (Cartão de Cidadão, Bilhete de 
Identidade, Passaporte, outro legalmente aceite).

Cargos na Quercus Descreva todos os cargos que ocupa na Quercus; Dirigente de 
um Órgão Nacional e/ou Núcleo Regional, Coordenador de 
Projeto/s ou Grupos de Trabalho, outros.

Data de registo inicial e renovação Indique qual foi a primeira data em que fez um registo de 
interesses na Quercus. Renovação: Deve renovar a sua 
declaração sempre que houver alterações (Ex: foi eleito para 
um cargo político-partidário; um familiar seu passou a prestar 
serviços, etc.) e colocar a data da atualização.

Cargos remunerados Indique todos os cargos remunerados que tem, dentro e fora da
Quercus.

Cargos não remunerados O mesmo que o anterior, mas para cargos não remunerados.

Propriedade significativa (>5%) ou 
posição de controle

Indique quais as entidades (empresas, cooeprativas, etc) 
em que detenha 5% ou mais de acções/quotas ou detenha 
uma posição de controle, incluindo a percentagem que 
detém (entre parêntesis).

Qualquer entidade onde detenha mais 
de 5% dos activos

Indique qualquer entidade onde detenha mais de 5% dos 
seus activos totais, excluindo quotas e acções, incluindo a 
percentagem que detém (entre parêntesis).

Cargos políticos Indique todos os cargos políticos electivos ou de nomeação 
política que detém.

Cargos noutras organizações Indique quais os cargos que detém noutras organizações, 
por exemplo associações, de ambiente ou não, 
cooperativas, etc..

Outros de potencial conflito de 
interesses

Entidades ou prestadores de serviços com as quais tenha 
relações de proximidade familiar e que possam gerar a 
percepção ou constituir um conflito de interesses.
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