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Data de Admissão: ____/_____/_____   Direção:  
ANEXO II - PAGAMENTOS DEVIDOS PARA ADMISSÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADA(O) DA AMONET 
 
 
No que respeita à admissão e manutenção da qualidade de Associada/o da AMONET, os procedimentos de pagamento 
em vigor são os seguintes: 
 

1. A admissão de Associada/o da AMONET está sujeita ao pagamento de: 
 

1.1 Joia de Inscrição no valor de 5,00€ (cinco euros), a pagar aquando da apresentação do Formulário de 
Admissão; 
 

1.2 Quota Anual (12 meses) no valor de 30,00€ (trinta euros), cujo pagamento no ano de admissão será 
ajustado ao mês em que ocorre a admissão, para qualquer categoria de associado. 

 

2. A manutenção da qualidade de Associada/o da AMONET está sujeita ao pagamento de: 
 
2.1 Quota Anual (12 meses) no valor de 35,00€ (trinta e cinco euros), cujo pagamento deverá ser realizado 

anualmente no mês correspondente à data de admissão como Associada/o. 
 

3. Formas de Pagamento 
 

3.1  Preferencialmente os pagamentos da Joia de Inscrição, Quota anual, produtos e serviços, deverão ser 
efetuados por transferência bancária para a conta bancária da AMONET na CGD: 

 

IBAN PT50003502980000671693011 

NIB 003502980000671693011 
 

Indicando na informação para o destinatário o Primeiro e Último Nome, bem como o tipo de 
pagamento que efetua, p.e., Joia, Quota, Inscrição, etc. 

 
 

3.2   Enviar o comprovativo do documento da transferência para sec-amonet@amonet.pt 
. 

4. Em caso de alteração dos pagamentos devidos para a admissão e manutenção da qualidade de Associado da 
AMONET, esta obriga-se a informar os Associados, por escrito (por email ou carta), dessa alteração, com uma 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias relativamente à data de entrada em vigor das alterações. Salvo 
exceção de campanhas promocionais que venham a ser levadas a cabo pela Direção. 

 
5. A AMONET pode ser contatada através dos seguintes meios: 

AMONET – Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas 
Travessa Estevão Pinto, Campus de Campolide, 
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa 

                1099-085 Lisboa | Portugal 
www.amonet.pt | email: sec-amonet@amonet.pt 

 
Lisboa, 6 de dezembro de 2019 
A Direção 
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