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Ficha de Inscrição / Membership Form 
*Campos de preenchimento obrigatório 

*Required fields 

Informação Pessoal/Personal Information 
Nome/Name* _______________________________________________________________ 

Data de Nascimento/Birth Date* ___ /___ /______ 

Nº Cartão de Cidadão/Citizend Card Number* _____________________________________ 

Número de Idenficação Fiscal/VAT Number ______________________________________ 

Nacionalidade/Nationality* ____________________________________________________ 

Localidade/City _____________________________________________________________ 

Código Postal/Post Code ______________________________________________________ 

Telemóvel/Mobile Phone Number* ______________________________________________ 

Email* ____________________________________________________________________ 

Habilitações Literárias/Educational Qualifications __________________________________ 

Profissão/Occupation _________________________________________________________ 
 
De que forma desejas receber notícias da associação?* 
By which mean you wish to receive news from the organisation?* 
 
 Email/E-mail  Telefone/Phone  Correio/Post  Outro/Other 

 

Interesses/Interests 
Gostavas de ajudar na organização e coordenação das atividades da Move.T+?* 
Would you like to help in the organisation of Move.T+ activities?* 
 

 Sim / Yes  Não / No 
 
Quais as áreas que mais te interessam? / In which areas are you most interested? 
 

 Desporto / Sport  Ambiente / Environment 
 Saúde / Health  Educação / Education 
 Convívios / Gatherings  Erasmus+ 
 Intervenção Cívica e Cultural / Civic and Cultural Intervention 
 Apoio a instituições de acolhimento de crianças / Support for childcare institutions 
 Acompanhamento de idosos / Accompanying elderly 
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Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição 
são verdadeiras, assim como declaro conhecer e cumprir os estatutos e regulamentos internos 
da Associação. 
 
I declare, under a commitment of honor, that the information filled in this form is true, as 
well as I declare to know and comply with the bylaws and internal regulation of the 
Association. 
 
 Declaro / I declare 

 

 
Para efeitos acima descritos, eu consinto, livremente, que fui informado inequivocamente 
que a Associação Move.T+, como controladora dos dados de acordo com a legislação em 
vigor, com o estipulado neste formulário, e de acordo com a sua política de proteção de dados 
pessoais, recolhe e trata os dados pessoais apenas para o propósito e âmbito da organização. 
Para revogar este consentimento ou exercer outro direito relativamente aos seus dados 
pessoais pode contactar a Associação Move.T+ através dos contactos já disponibilizados. 
 
For the purposes described above, I freely consent that I was properly informed that 
Associação Move.T+, as responsible for the data according to the current legislation, with 
the stipulated in this form, and according to their personal data protection policy, gathers and 
treats the personal data only for the purpose of the organisation. 
To revoke this consent or exercise any other right related to your personal data you can 
contact Associação Move.T+ through the available contacts. 
 
 

 Consinto / I consent 
 
Jóia/Jewel – 2€ Quota Mensal/Monthly Quota – 0.50€ 

 
Data e assinatura do associado proposto 
Date and signature of the proposed member 
 

_________________, ___/___/______ _________________________________ 
(local, data/place, date) (assinatura/signature) 

 
Espaço reservado à direção 

Space reserved for the directive board 
 

Aprovado em reunião de direção em: 
Approved in steering meeting at: 

 

Com o número de sócio 
With membership number 

 
___________________, ___/___/______     

 

(data/date)  
Assinatura/Signature 

 
_______________________________________________ 

 
 


