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Reservado à SPCL 

Recebido:        Sócio nº: 

Ficha de inscrição na Sociedade Portuguesa de Cristais Líquidos 

Pessoa coletiva nº 515 775 762 

 

 https://spcristaisliquidos.org  

 

1) Nome completo: ……………………………………………………………………………………………… 

 

2) Habilitações Académicas: ..................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Data de nascimento:  …..…………………………… (dia/mês/ano)  

 

4) Profissão: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

5) Instituição: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Endereço para correspondência: …………………………………………………………………..... 

 

7) Número de identificação fiscal/ Número de Pessoa Coletiva:....…………………….. 

Telefone: ……………………………………….  Telemóvel: ……………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………....……..... 

 

8) Categoria de sócio pretendida:  

□ Individual   □ Coletivo   □ Estudante 

 

9) Declaração de intenção 

Declaro o meu desejo de me tornar sócio(a) da Sociedade Portuguesa de Cristais Líquidos e, no 

caso de ser aceite, a minha concordância pelos estatutos que a regem. 

Data: …………………… 

Assinatura: …………………………………………………………………………………. 

https://spcristaisliquidos.org/
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Autorizo o tratamento dos meus Dados Pessoais pela SPCL, com a finalidade de manter, 
administrar e gerir a relação entre esta e os seus associados, bem como para me manter 
informado sobre as iniciativas e atividades da mesma e/ou recolher a minha opinião sobre tais 
iniciativas e atividades, utilizando para tal, qualquer um dos contatos ou endereço de acima 
facultados. A presente autorização manter-se-á em vigor enquanto se mantiver a minha 
qualidade de associado da SPCL. Tenho conhecimento de que me assiste o direito de solicitar à 
SPCL, por escrito, para os contatos abaixo indicados, o acesso aos meus Dados Pessoais, à 
limitação ao respetivo tratamento, bem como a respetiva portabilidade, retificação ou 
eliminação. Tenho ainda conhecimento do direito a apresentar uma reclamação junto da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados quando entenda estar em causa a proteção dos meus 
dados pessoais. Comprometo-me a manter atualizados todos os dados fornecidos, bem como a 
comunicar quaisquer alterações aos mesmos, enquanto mantiver a qualidade de associado.  

Declaro sob compromisso de honra que as minhas informações que preenchi nesta Ficha de 
Inscrição são verdadeiras, assim como declaro conhecer e cumprir os estatutos e regulamentos 
internos da Associação.  

□ SIM   □ NÃO 

 

Esta ficha de inscrição após preenchida (duas páginas) deve ser enviada ao Secretário-Geral da SPCL 
(endereço abaixo) por correio regular ou correio eletrónico. 

O comprovativo do pagamento da quota anual deve ser enviado juntamente com a ficha de inscrição. Na 
hipótese de a proposta de sócio não ser aceite pela SPCL, o pagamento efetuado será devolvido 
integralmente. 

 

 

Quotas em vigor e formas de pagamento: 

Sócio individual: 25€/ano sócio coletivo: 100€/ano  Estudante: 15€/ano 

Modalidade de pagamento - transferência bancária:  

IBAN PT50 0010 0000 5821 1520 0013 9  

Endereço para envio da ficha de inscrição e o comprovativo de transferência 

bancária: 

Pedro Almeida 
Secretário-Geral da SPCL 
I3N - CENIMAT 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Universidade Nova de Lisboa 
2829-516 Caparica 
Portugal 
 
Email: spcristaisliquidos@gmail.com 


