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Proposta de Novo Associado 
 

Nº Associado 
 

 

Nome  

Morada  

Cód. Postal  

Email  

Naturalidade  

Nacionalidade  

Data Nascimento  

Estado Civil  

Profissão  

NIF  

B. Identidade  

C. Cidadão  

Telefone  

Telemóvel  

Sócio Proponente  

Opção Pagamento 
(assinalar a opção)  Anual  Semestral 

 

Extrato dos Estatutos 

- A Graça de S. Filipe (GSF) é uma instituição particular de solidariedade social, que tem como objetivo principal contribuir para a 

melhoria das condições de bem-estar das pessoas idosas. 

- A GSF criou e mantém um Lar que assegura às pessoas idosas nele instaladas um ambiente humanizado, acolhedor e familiar. 

Promove a ocupação / atividades do agrado dos seus residentes e todas as demais atividades que venham a revelar-se uteis à 
prossecução dos seus fins. 

- Para o exercício dos seus direitos deverão os associados estar em dia com o pagamento das suas quotas. 

- A admissão de novos associados no Lar será feita mediante processo a instruir. 
 

Condições de Inscrição 

- O Candidato autoriza a Graça de São Filipe a inserir os seus dados pessoais na base de dados e/ou ficheiros de que dispõe, para 

tratamento interno, nomeadamente para centralizar informações de carácter contratual. 

- Os dados pessoais do Candidato apenas podem ser solicitados para atender a propósitos lícitos e apenas devem ser utilizados para 

os fins pelos quais foram inicialmente solicitados, não devendo ser mantidos ou utilizados para outros propósitos.  

- Os dados pessoais do Candidato serão mantidos durante todo o tempo em que se mantiver a relação contratual com a Graça de 

São Filipe ou durante o tempo em que legalmente for obrigada a manter, por respeito a questões fiscais.  

- O Candidato presta ainda o seu consentimento à eventual transmissão de dados pessoais a um subcontratante que possa vir a 

efetuar o tratamento desses mesmos dados. 

- Quota Anual - 30,00 € (Pago Anualmente em Janeiro ou Semestralmente em Janeiro e Julho) 

- 2 Fotos atualizadas 

- IBAN: PT50 0035 0255 00167477430 52 

 
 
 

O Proponente 
 

 Aprovada em Reunião de Direção 
 

Data: ____ / ____ / _______ 

 

 

 

 Data: ____ / ____ / _______ 

 

(Assinatura)  (Assinatura) 

 

Graça de São Filipe 
Instituição Particular de Solidariedade Social 


