
 
 

Dados Pessoais

Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine  | Portuguese Cabin Crew Association

Nome Completo

Morada

Código Postal

Email

Nº de Contribuinte

Data de Nascimento

Proposta de Admissão para Sócio Aptca

Modalidade de Pagamento da Quota Mensal:

1. Desconto no vencimento (Sócios c/ vínculo à Companhia)

Quotas

Sim Não

Nº Cartão de Cidadão Estado Civil

Nacionalidade

Telemóvel

Desejo receber a Newsletter da Aptca via email?

Local e Data  Assinatura do Proponente

B� vindo à Aptca!
“Caro Colega, é com muito prazer que recebemos a tua proposta de adesão à Associação de classe dos Tripulantes 

de Cabine Portugueses. Representamos com Orgulho e Prestígio a nossa Profissão.”

Mantém os teus dados atualizados

Declaração

Declaro pretender ser admitido como Sócio da APTCA- Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine, compro-
metendo-me a cumprir os Estatutos que Recebi e os Regulamentos por que se rege esta Associação, nomeada-
mente aqueles que constam na folha de informação que me foi entregue.

Declaro que tomei conhecimento do Regulamento de Proteção de Privacidade de Dados e presto o meu consenti-
mento de forma livre, informada, explicita e consinto o tratamento dos meus dados pessoais para as finalidades asso-
ciativas.

Contacta-nos sempre que tenhas uma alteração de morada, 
telefone ou email. A comunicação por email é muito importante 
para que estejas sempre informado. Esta é a forma mais rápida, 
ecológica e económica de comunicar contigo!

Reservado aos serviços da Aptca

Nº de Sócio A Direcção

Autorização para Admissão

Dados Profissionais

Nome Guerra Base

Data de Admissão Nº de Companhia Categoria Profissional

Companhia

Localidade

, dede

Desejo receber informação exclusiva Aptca via SMS?

Sim Não

2. Na Secretaria (Exclusivo para Sócios s/ vínculo a uma

Companhia)
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