
 
 
 
 

Nº de Sócio __________ 

Dados Pessoais: 
Nome: Data Nascimento: 
NIF: Cartão de Cidadão nº 
Telefone: Telemóvel: Outro:___________ 
E-mail: 
Morada: 
Código Postal:                                      Localidade: 
Concelho:                                               Distrito: 

Dados Profissionais 
Local de trabalho (Instituição/Serviço) 
Profissão:  
Habilitações Académicas: 

Tipo de Sócio, Periodicidade e Valor da quota 
Solicito a minha inscrição como sócio da APIE: 
Tipo de sócio:  ☐ Fundador    ☐ Profissional (FPMQ)   ☐  Efetivo    ☐ Benemérito    ☐ Honorário  
Periodicidade:  ☐ anual     ☐ semestral     ☐ trimestral     ☐ mensal 
Valor da quota:  
Fundador e Profissional (FPMQ): € 5,00 mensal; € 15,00 trimestral; € 30,00 semestral e € 50,00 anual; 
Efetivo: € 7,50 mensal; € 22,50 trimestral; € 45,00 semestral e € 75,00 anual;  
Benemérito tem o mínimo de € 10,00 por ano e Honorário está isento 
 
Os valores serão cobrados da seguinte forma: 
1 – No ano da inscrição – no ato da inscrição como sócio(a) da APIE  
2 – Nos anos seguintes: no primeiro mês de cada período – anual (até 15 de janeiro); semestral (até 
15 de janeiro e até 15 de julho); trimestral (até dia 15 de janeiro, 15 de abril, 15 de julho e 15 de 
outubro); mensal, até ao dia 15 de cada mês. 
 
Procedo ao pagamento da inscrição de sócio, através de: 
1 – Transferência Bancária para o IBAN PT50 0079 0000 8050 2655 1018 6 (pede-se envio 
comprovativo); 
2 – Débito Direto (acresce € 0,30 ao valor da quota), requer assinatura de autorização de DD 
 

Aceitação das Condições de Inscrição 
De acordo com o tipo de sócio e a periodicidade, o valor da quota será de ______ ____________  
Assinatura:  

Reservado aos Serviços Administrativos 
Rececionado a ____/____/______ Por:____________________________ 

Aprovado pela direção a ____/____/_____.       Assinatura__________________________ 
Observações: 
 
 
 
Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela APIE - Associação Portuguesa de Inteligência Emocional, com a                 
finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre esta e os seus associados, bem como para me manter informado                    
sobre as iniciativas e atividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais iniciativas e atividades, utilizando, para tal,                    
qualquer um dos contactos ou endereço de email acima facultados. A presente autorização manter-se-á́ em vigor enquanto se                  
mantiver a minha qualidade de associado da APIE - Associação Portuguesa de Inteligência Emocional. 
 
________________________________________________________ (de acordo com o cartão de cidadão) 
 
Declaração de cedência de Imagem 
Pela presente, autorizo a APIE – Associação Portuguesa de Inteligência Emocional a utilizar publicamente as fotografias, Vídeos 
e outros meios de divulgação, nas quais figure o portador do C.C nº _______________________ exclusivamente para fins de 
promoção da associação APIE – Associação Portuguesa de Inteligência Emocional 
 
__________________________________________________________ (de acordo com o cartão de cidadão) 
 

 


