
 

 

 

 
|Instituição de Utilidade Pública D.R. II Serie n.º 219, desde 21/09/1994| 

 
Proposta para Sócio 

Nome/Denominação            

Atividade económica             

N.º Contribuinte    CAE   Setor       

Sede Social              

Código- Postal  -   Freguesia    Concelho   

Telefone     Telemóvel      Fax   

E-Mail       Página Internet:        

Data de Nascimento:  _/  /   C.C n.º    , Válido até  /  /  _ 

Constituição/ Inicio de atividade   /  /     N.º Empregados ao serviço     

Requer inscrição na ACISAT, obrigando-se às disposições estatutárias vigentes, autorizando o tratamento dos meus 
dados pessoais para os efeitos referidos na nossa Política de Privacidade. 

 
  , em  /  /   

 
Assinatura:    

Representantes Legais:     

Obs.:   
 
A ACISAT- Associação Empresarial do Alto Tâmega, nos termos da lei (em particular, a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro - Lei de 
Proteção de Dados Pessoais), garante a estrita confidencialidade no tratamento dos dados. 
Os dados recolhidos destinam-se à prestação dos serviços a que tem direito enquanto associado desta Associação.  
Para mais informações, consulte a política de privacidade em www.acisat.pt 
 
Valor da Joia _______,_____€ Valor da Quota mensal ______,___€ N.º Atribuído: _________________ 
 

Modalidade de pagamento:     Semestral     Anual  

 Autorizo o pagamento do valor da quota por débito direto de acordo com a autorização em anexo. 

 
Presente em Reunião de   /  /   

 
Deliberação/Despacho    

 

 
 

 
O Presidente da Direção 

 
  



 

 

 
 

 
 
 

 
 

PROPOSTA DE NOVOS SÓCIOS - CONDIÇÕES  
  

  

Documentação a entregar para formalização da proposta:  

• Ficha de Proposta para Sócio;  

• Declaração de início de atividade ou Cadastro das Declarações Eletrónicas  

(com CAE – Código de Atividade Económica atualizado – CAE rev. 3)  

• Cartão de Cidadão (Empresário em Nome Individual);  

• Cópia da escritura onde conste o nome dos sócios e Cartão de Contribuinte 

da Sociedade (Sociedades).  

  
  

Quotizações:  

• Empresas até 5 colaboradores – 5 euros/mês;  

• Empresas com mais de 5 colaboradores – 6,5 euros/mês;  

• Joia de Inscrição - 20 euros;  

• Modalidades de pagamento: semestral ou anual;  

• O pagamento das quotizações deverá ser feito nas instalações da ACISAT 

(Chaves ou Valpaços), por transferência bancária, adesão ao débito direto, 

ou junto dos delegados representantes,  

 


