
 
 

 

ASSOCIADO CAIS 
 

 

Com receção mensal da revista CAIS: 

Nacional 50€/ano   Europa 65€/ano Resto do Mundo 80€/ano 

Sem receção mensal da revista CAIS: 

Nacional 10€/ano   Europa 10€/ano Resto do Mundo 10€/ano 

 

Dados pessoais*: 

*Nome:    

*Morada:    

*Localidade:    

*Código Postal:    

*Nº Contribuinte:    

*Telefone/Telemóvel:  

*E-mail:    

Data de Nascimento:  

Profissão:    

*preenchimento obrigatório 

 

Modo de pagamento: 

Numerário 

Cheque – Remetido para a Associação CAIS, com o cupão preenchido 

Transferência bancária – IBAN: PT50.0036 000099105891576.59 (Montepio). 

Junto com este cupão envie, por favor, o respetivo comprovativo de transferência 

Morada: Associação CAIS, R. do Vale Formoso de Cima, 49-55, 1950-265 Lisboa 
 

Modalidades de pagamento: 

Semestral (exclusivamente para pagamentos iguais ou superiores a 50€) 

Anual 

 

TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS: A CAIS – Associação de Solidariedade Social, pessoa coletiva número 503 404 756 
com sede na Rua do Vale Formoso de Cima, 49-55 1090-265 em Lisboa, será a responsável pelo tratamento dos seus dados.  Os dados 
recolhidos neste formulário indicados como sendo de preenchimento obrigatório, são essenciais para gerir a sua relação de Associado 
da CAIS.  Os seus dados serão tratados para lhe enviar correspondência referente à atividade da CAIS, ou informar sempre que as quotas 
se encontrem a pagamento.  Conservaremos os seus dados única e exclusivamente pelo período durante o qual perdurarem as finalidades do 
tratamento ou até que nos diga que pretende deixar de ser nosso Associado. Enquanto titular dos dados tem o direito de acesso, retificação, 
apagamento, portabilidade, oposição ou limitação ao tratamento dos dados, podendo exercer estes direitos pessoalmente ou por escrito 
para os contactos da CAIS que constam do presente documento.  Pode ainda apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção 
de Dados caso entenda que os seus direitos foram violados. Para mais informações sobre como tratamos os seus dados consulte a 
nossa Politica de Privacidade em www.cais.pt/politica-de-privacidade. 
 

Assinatura:  Data: / /    
 

Contactos: Telef.: +351 218369000 • E-mail: cais@cais.pt 

mailto:cais@cais.pt

