A Associação Independente de Osteopatia (AIO) é uma Instituição representativa dos Osteopatas
portugueses, tanto a nível nacional (instituições e outros órgãos com responsabilidades reguladoras
e académicas), como a nível internacional (outras instituições mundialmente reconhecidas na área
da Osteopatia).
Sendo sócio da AIO, poderá dar o seu parecer no sentido de defender os seus interesses e os da
profissão que nos une a todos, bem como receber em sua casa toda a informação divulgada por
nós. Junte-se à AIO!
Para ser Sócio é necessário enviar:
• Proposta de Sócio totalmente preenchida;
• Fotocópia do Certificado de Habilitações ou do Certificado Curricular e fotocópia da
Cédula Profissional (caso já possua);
• 1 Fotografia atual;
• Fotocopia do Cartão de Cidadão
• Pagamento de quota anual: 80€ respetivamente.

A inscrição é válida após o pagamento da quota. O mesmo deve ser feito por referência
multibanco (enviada após avaliação curricular positiva).

Associaçãoo Independente de Osteopatia
Rua Teófilo Braga, nº 156, 1º B,
2775-122, S. Domingos de Rana, Cascais.
E-mail: aiosteopatia@gmail.com
Web: http://www.aiosteopatia.pt/

Associação Independente de Osteopatia
PROPOSTA PARA SÓCIO EFETIVO

Sócio n.º |__|__|__|__| (preencher pela associação)

Cédula Profissional:
SIM |__| N.º de Cédula Profissional: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Definitiva: |__|

Provisória |__| Válida até |__|__|__|__|/|__|__|/|__|__|

NÃO |__|
A aguardar resposta da ACSS |__| Formação pós-2013 |__|
Nome:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Morada: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Localidade: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Código Postal: |__|__|__|__|-|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Concelho: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Distrito: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telemóvel: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N.º do B.I./C.C.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data de Nascimento: |__|__|__|__|/ |__|__|/ |__|__|

N.º de Contribuinte: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tipo de trabalhador: Conta Própria ⬜

Setor privado ⬜ Setor público ⬜

Ano de iniciação do Curso: |__|__|__|__|/ |__|__|/ |__|__|
Ano de conclusão do Curso: |__|__|__|__|/ |__|__|/ |__|__|
Escola/Instituto:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Habilitações Literárias (excluindo o grau de Osteopata):
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome a constar no cartão de
associado:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Forma de Pagamento de Quotas: Referência multibanco
Assinalar com uma cruz o que pretende:
(Nota: Apenas os profissionais com cédula profissional podem legalmente requerer seguro)

⬜ Quota anual = 80€
⬜ Quota Anual + Seguro de responsabilidade civil (150000€ cobertura) = 170.00€ (acresce o custo de
apólice no primeiro ano de 5,45€)

⬜ Quota Anual + Seguro de Responsabilidade civil (150000€ cobertura) + Seguro de acidentes no
trabalho (como é um seguro que depende de muitas variáveis, salario, idade etc. deve aguardar o
nosso contacto)

O signatário aceita respeitar os Estatutos e Regulamento que regem a Associação
Independente de Osteopatia.

Data: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|

____________________________
(Assinatura do Proposto)

Data de Admissão: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|

_________________________
(Assinatura do Secretariado)

O novo Regulamento Geral de Protecção de Dados, determina que nos dê o seu consentimento
expresso para que o possamos contactar.
Assim, para que possamos comunicar consigo (envio do boletim informativo, cobrança de quotizações
e demais contactos no âmbito da actividade estatutária da Associação), solicitamos que preencha e
assine esta ficha.
Gostaríamos de poder contar com o seu consentimento para a recolha e tratamento dos dados
pessoais nos fins que são indicados neste formulário de atualização.

Lei da proteção de dados
Os dados pessoais recolhidos serão objeto de tratamento pela Associação Independente de
Osteopatia, exclusivamente para efeitos de cobrança de quotizações, envio
do boletim informativo e contactos no âmbito da actividade estatutária da Associação e da sua relação
com os associados. Os dados poderão ser comunicados a parceiros contratuais da Associação
Independente de Osteopatia e tratados por entidades subcontratadas, nomeadamente, para o envio
postal do boletim informativo. Os dados poderão ser tratados para cumprimento de obrigações legais,
nos termos aplicáveis. Os dados serão conservados de forma a permitir a identificação dos seus
titulares apenas durante o período necessário para a prossecução das finalidades da recolha, sendo
eliminados no prazo de 90 dias após ser verificada a perda da qualidade de associado.
Poderá exercer o seu direito de acesso, retificação e/ou eliminação nos termos da Lei n.o 67/98, de 26
de outubro, mediante pedido dirigido à Associação Independente de Osteopatia, por correio electrónico
para aiosteopatia@gmail.pt.

Consinto no tratamento dos meus dados pessoais nos termos acima descritos, para efeitos
de cobrança de quotizações e contactos no âmbito da actividade estatutária da Associação
Independente de Osteopatia (necessário caso pretenda ou venha a pretender seguro de
responsabilidade civil connosco).

Não Consinto no tratamento dos meus dados pessoais nos termos acima descritos, para
efeitos de cobrança de quotizações e contactos no âmbito da actividade estatutária da
Associação Independente de Osteopatia.

Assinatura: _____________________________________________________

Data: _____/_____/__________

Declaração de consentimento
____________________________________________________, titular o
cartão de cidadão nº_______________, declara que, nos termos do disposto
no Artigo 5º, nº2, da lei nº 7/1007, de 5 de fevereiro, consentiu a referida
reprodução por ter-se a apresentado afim do processo de proposta de adesão
como sócio da Associação Independente de Osteopatia, AiO.

________________, __ de 201_

O Declarante
_____________________________________
(assinatura)

