
 
 

 

 
 
Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica 
 

 

PROPOSTA DE ADMISSÃO DE SÓCIO 

 
Proponho para Sócio Efectivo/Extraordinário/Estudante da APEZ o(a) Licenciado(a)/Mestre/Estudante:  

_______________________________________________________________________________ 

pelo (a) Universidade/Instituto/Escola Superior ____________________________________________.  

 

Nascido(a) em _______________________, BI/CC nº__________________, emitido em 

________________ pelos serviços de Identificação de ____________________; Nº de contribuinte 

___________. 

Ano curricular em que está inscrito _____________; Ano de fim de curso ________________;  

Actividade Profissional _______________________. 

 

Endereços: 

Residência 

_______________________________________________________________________________; 

Cod-Postal: _______-____ ____________________________________________________ ; 

Telefone: _______________; Telemóvel: ________________; Endereço de Skype: _______________;   

E-mail: ______________________________________@__________________________________; 

Nome de utilizador em: __________________________ LinkedIn   Facebook   Instagram  Twitter  

Local de Trabalho 

_______________________________________________________________________________ 

Telefone: _____________; Telemóvel: ______________; Site: _______________________________ 

E-mail: _______________________________________@_________________________________ 

Assinale (*) o endereço e telefone preferenciais para contacto 

 

Modalidades de pagamento e valor das quotas: 

Transferência bancária  (preencher a folha anexa).  

Valores Quotas:  Profissionais( 30,00€/ano) ou  Estudantes (15,00€/ano) 

 (A  1ª quota deverão ser pagas na entrega ou envio da proposta de adesão) 

 
 

__________________________________, _____ de _________________ de 2017 

 

 

________________________________ 

(Novo sócio) 
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Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

 

Exmo. Sr. 

Director da agência de _____________________ do Banco __________________________  

Endereço da agência 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Eu, _____________________________________________________________________, 

sócio da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica morador na 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

titular da conta nº __________________com o IBAN ______________________________, 

venho autorizar que sejam liquidadas, por transferência bancária, para a conta com o IBAN PT 50 

0033 0000 0004 5908 0708 4, as quotas de sócio da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

ENGENHARIA ZOOTÉCNICA, na seguinte modalidade: 

 Profissional 30,00€ 

 Estudante – 15,00€ 

Para cumprimento destas instruções tomo o compromisso de ter a minha conta sempre habilitada 

para esse efeito, não tendo V. Ex.as. qualquer responsabilidade de pagamento por insuficiência de 

saldo. 

 

 

___________________________, _____ de _________________ de 2017 

 

 

__________________________________________________________ 

(Assinatura Bancária) 
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