
 
 
INICIATIVA LIBERAL – Proposta de Admissão de Membro 
 
  

Proposta de Admissão IL – vs.02-201803 

 
O(a) candidato(a) a membro abaixo indicado, ao assinar a presente proposta de admissão, 

declara, expressamente e sem reservas, que é sua vontade filiar-se no Iniciativa Liberal e que: 

1) Se revê no Manifesto Portugal Mais Liberal e partilha dos objetivos e visão do partido; 

2) Não é filiado em nenhum outro partido político português, nem está sujeito a restrições de 

inscrição ou filiação em partido; 

3) Caso seja admitido e enquanto for membro do partido, respeitará e cumprirá os Estatutos, os 

regulamentos e as deliberações validamente aprovadas pelos órgãos do partido; 

4) Consente no processamento e tratamento dos dados pessoais aqui submetidos, 

nomeadamente por meios informáticos, para a gestão pelo partido da sua qualidade de 

membro e aceita que todas as comunicações e notificações lhe sejam dirigidas para o e-mail 

abaixo indicado; 

5) Caso ocorra alguma alteração aos dados submetidos, informará atempadamente o partido 

dessas mesmas alterações com vista a atualizar a respetiva ficha de membro. 

 
Candidato(a) a Membro 

Nome completo: _________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ______________________________________ Doc.Id.N.º: __________________ 

Data de Nascimento: ___/___/_______ NIF: _______________ Telemóvel: __________________ 

E-mail: _________________________________________ Telefone Fixo: ___________________ 

Morada: ____________________________________________ C.P.: ______________________ 

Profissão: __________________________ Sector de atividade: ___________________________ 

Núcleo Territorial a que pretende aderir: ______________________________________________ 

Núcleo(s) Temático(s) a que pretende aderir: 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

Data e assinatura: 

___/___/________    _____________________________________________________________ 

Membro Proponente: 

Nome:_________________________________________________ N.º de Membro IL:_________ 

Data e assinatura: 

___/___/________    _____________________________________________________________ 

  

A adesão a Núcleos é facultativa e está sujeita às 

condições previstas nos regulamentos aplicáveis. 



INICIATIVA LIBERAL – Proposta de Admissão de Membro 

Proposta de Admissão IL – vs.02-201803

Modalidades de Quotas: 

 “Regular”:

o 90 € anuais;

o 60 € anuais;

 “Estudante”: 20 € anuais (apenas para menores de 23 anos);

 “Plus”: 240 € anuais.*

*Inclui descontos em eventos e merchandising da Iniciativa Liberal

     Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para efeitos de comunicação da Iniciativa 

Liberal, seja em formato de newsletters ou outras comunicações. 

Data e assinatura: 

___/___/________    _____________________________________________________________ 

Por favor, preencha, assine, digitalize e envie para info@liberal.pt. Mais tarde entraremos em 

contacto para o envio do documento original. 

mailto:info@liberal.pt
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