


 
 

MANUAL  
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO DE QUOTAS  
À  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS 



 
 

INSCRIÇÕES  



1º) Abrir a página http://anvpc.org/ 
 
2º) Aceder ao menu “Inscrições” (no cimo da página) 
 
3º) Imprimir a Ficha de Recenseamento do Sócio / Preencher 
(AT: a ficha é composta por duas páginas, caso opte pelo 
pagamento por débito direto em conta) 
 
4º) Digitalizar / Enviar para geral@anvpc.org 
        ou enviar diretamente em formato papel para:  
  
ANVPC – Associação Nacional Professores Contratados 
Rua Jorge Barradas, 34, L4/5, 
1500-371 Lisboa 

http://anvpc.org/
http://anvpc.org/
mailto:geral@anvpc.org


 
 

PAGAMENTO DE QUOTAS  



ANVPC – ASSOC. NAC. PROFESSORES 
CONTRATADOS 

 
N.º CONTA 

262 10-002944-2 
 

NIB 
0036 0262 99100029442 20 

 
 



MODALIDADES: 
 

a) PAGAMENTO ANUAL: 30 euros (2,50 euros mensais) 
b) PAGAMENTO MENSAL: 3 euros (esta modalidade não 

permite a opção de débito direto) 
 

 
 



1. DÉBITO DIRETO 

2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO MULTIBANCO 

3. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA HOME BANKING (INTERNET) 

4. DEPÓSITO NA AGÊNCIA 

5. CAIXAS EXCLUSIVAS DE CADA BANCO 



DÉBITO DIRETO 

 
O sócio deve utilizar a FICHA DE INSCRIÇÃO  (documento PDF) que se encontra no 

website www.anvpc.org (no separador INSCRIÇÕES) e autorizar o débito 
direto pelo preenchimento da página 2 desse documento.  

 Essa autorização deverá ser remetida, conjuntamente com a respetiva FICHA 
DE INSCRIÇÃO, para a ANVPC, via postal, para a seguinte morada: 

ANVPC – Associação Nacional Professores Contratados 
Rua Jorge Barradas, 34, L4/5, 

1500-371 Lisboa 
 

Nota: Por questões de custos associados a este processo, o débito direto apenas é permitido no 
pagamento anual de quota, não sendo aplicável à modalidade de pagamento mensal. 

 

http://www.anvpc.org/


TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NO 
MULTIBANCO 

O sócio deve utilizar o seu cartão multibanco pessoal para que, na 
transferência, surja o seu nome no extrato da associação. 



TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 
VIA HOME BANKING 

(INTERNET) 
 
O sócio deve colocar o seu nome ou o seu n.º de associado no descritivo da 
transferência. 



DEPÓSITO NA AGÊNCIA 
O sócio deve solicitar ao funcionário que coloque o seu nome / n.º de 
associado no talão de depósito. 



CAIXAS EXCLUSIVAS DE CADA 
BANCO 

 
O sócio pode ativar uma transferência permanente que pode ser mensal ou 
anual, de acordo com a sua opção de pagamento. 




