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LIVRE  
Liberdade - Esquerda - Europa - Ecologia 
 
 
 

 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO LIVRE 
 

(Por favor, preencha este formulário usando letras maiúsculas) 
 

 

 Desejo inscrever-me como:            Membro           Apoiante 
 Desejo passar de Apoiante a Membro (n.º de Apoiante:  _________________ ) 
 Desejo passar de Membro a Apoiante (n.º de Membro:  _________________ ) 
 Desejo atualizar os meus dados:     Membro/Apoiante n.º:  

 
Núcleo Territorial preferencial:  _______________________________________ 

 
 
Dados Pessoais: 
 
Nome: ____________________________________________________________________________________ 
Documento de identificação: 

  Cartão de Cidadão:    Passaporte:  
   Bilhete de Identidade:        Autorização de residência:  

N.º de eleitor (opcional):  ________________  NIF: ________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________ 
Código Postal:  ______________________________  Freguesia:  ______________________________ 
Concelho:  __________________________________  Distrito:  ________________________________ 
País:  ______________________________________  Nacionalidade:  ___________________________ 
E-mail:  _____________________________________  Telefone :________________________________ 
 
Data de nascimento (dd/mm/aaaa): ________________________ 
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COMPROMISSO 
 
Declaro por minha honra que os dados fornecidos são verdadeiros, que li e me identifico com 
e defendo a Declaração de Princípios do LIVRE e comprometo-me a cumprir os Estatutos do 
LIVRE e o Código de Ética do LIVRE. Mais declaro que me reconheço no espírito e na letra da 
Constituição da República Portuguesa, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 
e da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
Autorizo o tratamento automatizado dos meus dados, destinado exclusivamente à cobrança 
de quotizações e contactos no âmbito da actividade estatutária. 
 
Data (dd/mm/aaaa): ________________ 
 
Assinatura (conforme o documento de identificação): 
 

_________________________________________________________ 
 
 

 
(A preencher pelo Grupo de Contacto) 
 

Inscrição:      □ Aprovada  

Data: ____ / ____ / ________       Nome:  _______________________________       Membro n.º: ___________ 
 

Assinatura: ____________________________________________________________________ 
 
 
Parecer:  __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Data: ____ / ____ / ________       Nome:  _______________________________       Membro n.º: ___________ 
 

Assinatura: ____________________________________________________________________ 
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