Designação Social ___________________________________________________________________________________
Designação Comercial _______________________________________________________________________________
Sede Social ________________________________________________________________________________________
Cód. Postal _________-_____

Localidade _________________________

Cont. Telefónico_____________________

Website ______________________________________Endereço de e-mail _____________________________________
Nº Contribuinte _____________________
CAE___________________

Início de Atividade ____________________________________________

Atividade desenvolvida ______________________________________________________

N.º atual de trabalhadores __________________

Volume de negócios anual _______________________________

Responsável pelas relações com a AEPF__________________________________________________________________
Declaro que autorizo a AEPF a utilizar os dados constantes desta proposta para efeitos de marketing direto ou qualquer outra forma de divulgação das
suas atividades, bem como, a comunicar a identificação da empresa, morada, contactos, representante legal e setor de atividade a terceiros, com os
quais a AEPF tenha celebrado, ou venha a celebrar, quaisquer acordos ou protocolos destinados a conceder condições especiais aos seus associados, a
fim de que possam servir-se dos referidos dados, designadamente, para realização de ações de publicitação dos respetivos produtos ou serviços.

SIM

NÃO

Data__________________________, ____/ ____/ _____

__________________________________________
(assinatura de quem tem poderes para obrigar e carimbo)

ESCALÕES DE ASSOCIADOS

Critérios indicativos de Seleção

Quota
Anual

Nº de votos
em AG

30,00 €

1

0 – 150 000 €

0–5

90,00 €

3

150 001 € - 450 000 €

6 – 15

150,00 €

5

450 001 € - 900 000 €

16 – 30

210,00 €

7

900 001 € - ...

31 - ...

Volume de Negócios no ano transato

Nº atual de
Trabalhadores



Será selecionado o escalão mais elevado que resultar da aplicação dos dois critérios indicativos (vol. negócios e n.º de trabalhadores)



No caso de empresas que pretendam expor nas feiras realizadas na AEPF, o escalão mínimo é o correspondente à quota anual de 150€



Quotas a liquidar no fim de cada ano civil
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A preencher pelos serviços da Associação Empresarial de Paços de Ferreira

Proposto por _______________________________________________
Tem atividade declarada junto da
Autoridade Tributária e Aduaneira

Associado n.º _______________

Quota anual __________________ €

Nº de cliente ______________

Conferido por __________________

Data ______________________

Decisão da Direção, reunida em _____/_____/______
Deferido / Indeferido
____________________________

AEPF.015.16

Página 2 de 2

PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAPITAL DO MÓVEL
Rua da Associação Empresarial, nº 167 4590-872 Paços de Ferreira

