Ficha de Associado | ADECA
A preencher pelo associado
Nome da Empresa ou Nome Individual: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Nome do Estabelecimento: ________________________________________________Data Fundação: ___/___/_____

Morada do Estabelecimento:________________________________________________________________________
Código Postal: ______ - ______Localidade:_____________________________________________________________

Morada para correspondência: _______________________________________________________________________
Código Postal: ______ - ____ __Localidade:_____________________________________________________________

Telefone: ________________ Telemóvel:__________ _____ E-mail:________________________________________
Número de Contribuinte: ____________________

CAE:______________

Nº Empregados:___________

Tipo de Estabelecimento:_______________________

Sócios / Administradores:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Assinatura:________________________________________________________________________________________

A preencher pela ADECA
Associado Nº:_____________

Recebido por:____________________

Data:__/__/____

Cobrança de quotas:______________________________________________________________________________
Telefone: ___________________
Telemóvel: ___________________
E-mail: ___________________
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Ficha de Associado | ADECA
Valores a cobrar
No ato de inscrição, deve ser paga uma jóia no valor de 50,00€.
O valor mensal de quotas é de 5.00€.

Formas de pagamento
Transferência bancária: IBAN PT50 0079 0000 1961 7496 1015 1 | Cheque: À ordem de ADECA

Cobrança de Quotas
A cobrança de quotas de sócio, será anual ou bianual, conforme escolhido pela empresa.
Na opção anual, será efetuada cobrança no mês de Janeiro e na opção bianual, a primeira cobrança será efetuada no mês
de Janeiro e a segunda no mês de Julho, de cada ano.
Após envio de fatura pela ADECA e respetiva confirmação de pagamento, efetuado pelos associados, será enviado o recibo.

Desistência de associado
Se a entidade associada pretender rescindir com a ADECA, deverá efetuar um pedido por escrito que será analisado em
reunião de direção.

Vantagens em ser associado
Descontos em entidades com quem há parcerias/protocolos;
Publicidade constante nos meios em que a ADECA tem presença;
Apoio em diversos assuntos de âmbito empresarial;
Participação gratuita, ou com custos reduzidos em sessões de esclarecimento e outros eventos;
Apoio em organização de eventos, comunicação, marketing e publicidade;
Apoio em candidaturas a apoios e incentivos;
Apoio à contratação, através do GIP (Gabinete de Inserção Profissional);
Receção de newsletters/boletins informativos.
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