
 

 
FICHA DE ASSOCIADO 

 
Por favor preencha com letras maiúsculas 

 
Nome a gravar no cartão …………………………………………………Título …………………………… 
 
Nome completo ………………………………………………………………………………………………… 
 
Morada…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Código Postal………..- ……..  Localidade …….…………..……………… NIF: ………………………… 
 
E-mail …………………………………………. Telefone……………………Telemóvel…………………… 
 
Morada para envio da Revista Portuguesa de Ciência Política (se diferente da morada acima) 
  
Morada…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Código Postal………..- ……..  Localidade …….…………..……………… País: ………………………… 
 
 

Para melhor conhecermos os nossos Associados, agradecemos o preenchimento dos seguintes dados:  
 

Sexo: �Masculino  �Fe inino m Data de Nascimento: ……-……-…………  

Qualificações académicas: 
�Licenciatura 

�Pós-Graduação 

�MBA 

�Mestrado 

�DEA 

�Doutoramento 

�Pós-Doutoramento 

Áreas de Investigação:  

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 
 
Protecção de Dados 
 Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se, no seio do Observatório Político, ao estabelecimento da qualidade 
de associado, consequente cobrança de quotas e futuros contactos, nomeadamente informações da associação de estudos políticos e seus 
parceiros. Ao respectivo titular são assegurados, nos termos da Lei 67/98, de 26 de Outubro, o direito de acesso e rectificação dos dados.   
 � Não autorizo a transmissão dos dados pessoais a parceiros do Observatório Político 

 

 

 

 

Assinatura: ………………………………………………… 
 
 

 

Observatório Político, Associação de Investigação em Estudos Políticos 
Avenida Elias Garcia, nº 123 – 7º E  

1050-098 Lisboa PORTUGAL



 

FORMAS DE PAGAMENTO  
 
 
Por favor, escolha a categoria de associado: 
 
Membros 
  

� Sócios Efectivos ● € 65.00         � Sócios Efectivos Estudantes      ● € 32.50   

� Investigadores   ● € 50.00         � Sócios Honorários  ● € 65.00   

                   
 

   

PAGAMENTOS  

 
● 1º Pagamento 

 

Junto envio:  Cheque: � Dinheiro: �  Comprovativo de transferência bancária: � 
 

NIB (Caixa Geral de Depósitos): 0035 2169 00034030330 44 

 

● Pagamentos seguintes de anuidade 
            (Obrigatório o preenchimento da totalidade dos dados bancários) 

 
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA À ORDEM 

 

Ao Banco: _______________________________________________  Balcão: _____________________      

Nome Associado:______________________________________________________________________ 

Titular da conta:_______________________________________________________________________  
 

NIB:  ���� - ���� - ����������� - �� 

Até instruções em contrário pelo próprio, por débito na minha conta de depósitos à ordem com o NIB 

acima indicado, queiram efectuar a seguinte transferência, relativa ao pagamento da quota ao 

Observatório Político:  

- Beneficiário: Observatório Político, Associação de Investigação em Estudos Políticos  

- Banco: Caixa Geral de Depósitos 

- NIB: 0035 2169 00034030330 44 

- Operação: Importância a transferir anualmente €_____/Ano  

- Periodicidade: Anual  

 

Assinatura: 

  

  

 

                          .....................................................................                                        ............ - ............. - .............. 
                                (conforme ficha bancária)                                                                 Data  

 

 

Observatório Político, Associação de Investigação em Estudos Políticos 
Avenida Elias Garcia, nº 123 – 7º E  

1050-098 Lisboa PORTUGAL 


	PAGAMENTOS 

