
Ficha de Inscrição de Sócio

Dados Pessoais 

Nome    ___________________________________________________________________ 

Morada ___________________________________________________________________ 

Código Postal  _______________________     Localidade  __________________________ 

País _________________________________    

Telefone  _____________________________       Telemóvel    __________________________________________ 

E-mail  _______________________________________________________________________________________ 

Identificação Messenger/ Yahoo/ Skype _____________________________________________________________ 

Data de nascimento ______/______/______   Nacionalidade __________________________________ 
      (dia)     (mês)     (ano) 

B.I./Passaporte nº _____________________________       Nº Contribuinte  _________________________________ 

Habilitações Literárias _________________________       Profissão ______________________________________ 

Gostaria de colaborar nas actividades da Associação?   Sim      Não        Em que área? ____________________ 

Possui CAP (Certificado de Aptidão Profissional) ? Sim      Não   

Áreas e actividades de interesse: 
  Inclusão Social   Intercâmbios juvenis   Direito e Cidadania 
  Desenvolvimento Rural/Urbano   Estágios Profissionais   Educação e Formação 
  Media e comunicação   Voluntariado   Arte e Cultura 
  Diálogo Intercultural   Workcamps/Campos de férias   Ambiente 
  Desporto   Politicas Europeias   Outro 
  Cooperação e Desenvolvimento   Línguas 

Deseja receber a nossa Newsletter?    Sim □     Não □
 Para os devidos efeitos, autorizo o envio de informação com recurso ao meu e-mail pessoal acima descrito, ficando 
essa informação adstrita ao preceito de sigilo e confidencialidade.  

Quota anual 2015: €15 
   O pagamento da quota pode ser efectuado através de transferência bancária para o NIB 
 0033.0000.45352934523.05 (enviar comprovativo da transferência bancária via e-mail) 
 ou em dinheiro directamente na nossa sede. 

Sugestões/ Comentários _______________________________________________________________________ 

Data _________________ Assinatura _____________________________________________ 

        Envia esta ficha compilada e o comprovativo da transferência para: geral@a-spin.pt 

A preencher pela Associação 
 Quotização 

Nº de sócio _____________     

 admitido em ____/____/____ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fotografia 

Rua Rio Tejo, nº 7 ● 1600-476 Lisboa ● +351 914519264 
geral@a-spin.pt ● www.a-spin.pt ● skype: spin_associacao 
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