Proposta de Candidatura
Associado em Nome Individual

Nome
Morada
Código Postal

Localidade

Distrito

Profissão

Telefone

Fax

E-mail

NIF

É voluntário em alguma organização?
Sim

 Não 

Qual?
É dirigente em alguma organização?
Sim



Não



Qual?
Quais são os motivos pelos quais gostaria de se associar à EAPN Portugal?

É condição de admissão a Associado da EAPN Portugal, a colaboração com a organização em regime de
voluntariado. Neste sentido, tem disponibilidade para colaborar connosco? Sim  Não 
Se sim, selecione as áreas em que pretende/tem interesse em colaborar?
Formação
Investigação
Comunicação
Informação, Documentação e Arquivo
Tradução
Outras, p.f. especifique:

225 420 800

EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal
Rua de Costa Cabral, 2368
4200-218 Porto
 225 403 250
@ geral@eapn.pt / associados@eapn.pt

 www.eapn.pt

Proposta de Candidatura
Associado em Nome Individual

A proposta de candidatura deve ser enviada para o Núcleo Distrital da EAPN Portugal da sua área de
residência ou para: associados@eapn.pt
Joia e Quota anual:
- Joia (apenas no ato de admissão): 25 euros
- Quota (anualmente): 25 euros
Nota: A Joia e a quota anual só deverão ser pagas após a aprovação da sua candidatura pela Direção da EAPN
Portugal. Será informado via CTT, onde seguirá um cartão com o seu nº de sócio.

 Tomei conhecimento e aceito as condições de adesão e cancelamento da inscrição como Associado da
EAPN Portugal, incluindo a concordância com o Código de Ética.

Proteção de Dados Pessoais
A EAPN Portugal está empenhada em proteger e respeitar a privacidade dos/as titulares de dados pessoais e
garante toda a confidencialidade no tratamento dos dados pessoais fornecidos. Os dados pessoais recolhidos
nesta ficha serão alvo de tratamento para fins de gestão administrativa e técnica. A admissão a Associado da
EAPN Portugal implica, no entanto, que nos facultem o nome, morada, e-mail e NIF, como forma de
comunicação.
Nesta fase de submissão da proposta necessitamos do que nos dê o seu consentimento para tratamento
destes dados bem com se os podemos facultar (nome e morada postal a terceiros para envio de e-news e da
Revista Focussocial). Sugerimos que consulte a nossa política de privacidade em www.eapn.pt.

Consentimento para a utilização de Dados Pessoais (assinale com X)

 Tomei conhecimento e aceito a política de proteção de dados pessoais da EAPN Portugal
Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais na organização e funcionamento administrativo.
SIM 
NÃO 
Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para a divulgação de eventos, documentos, formação e
informação em geral.
SIM 

NÃO



Autorizo a cedência dos meus dados pessoais a terceiros para a expedição via CTT da revista Focussocial e
envio de e-news via e-mail.
SIM 
NÃO



Assinatura: ________________________________________________________
Data: ___ /___ / _______
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