
Inscrição de associados 

1- Condições de admissão:
A admissão de associados está consignada no art.º 7.º dos Estatutos (de que juntamos um exem-
plar), encontrando-se fixada em 17,50 € a quota mensal, a cobrar conforme destacável abaixo.

NOTA: O valor total da quotização paga pelos associados a favor das associações 
empresariais em que se encontrem inscritas, em conformidade com os estatutos (que é o 
caso da ADIPA), é majorada em 150%, sendo considerado como custo para efeitos de 
determinação do lucro tributável (cf. art.º 44.º do Código do IRC).

2- Alguns serviços que prestamos:
A ADIPA, além da representação legal do Setor, tanto na contratação coletiva de trabalho como 
na audição junto da Administração, mantém serviços de Consultadoria Económica e Jurídica que 
além dos necessários estudos técnicos, prestam apoio aos nossos associados com:
- emissão de circulares de orientação;
- consulta jurídica direta (na sede, uma vez por semana) e consulta económica e jurídica por
escrito;
- disponibilização de salas de reuniões de trabalho nas nossas instalações da Av. da Liberdade,
em Lisboa, livre de encargos.

Este apoio é muitas vezes efetuado através de esclarecimentos de dúvidas por simples telefonema.

Dispomos, igualmente, de um serviço de apoio genérico aos associados com vista à regulariza-
ção de diversas situações junto de entidades oficiais (por exemplo, Direção-Geral das Atividades 
Económicas como o cadastro comercial, Imprensa Nacional Casa da Moeda com os livros de 
reclamações) e outros serviços semelhantes.
Os associados beneficiam dos protocolos de colaboração celebrados pela ADIPA com entidades 
especializadas que possibilitam a obtenção de serviços em áreas específicas, em condições 
mais vantajosas do que aquelas que são normalmente praticadas por essas empresas no mercado.

3- Documentos a enviar no âmbito do processo de admissão:
- Proposta de admissão;
- Fotocópia do Cartão de Pessoa Coletiva.
- Talão indicativo da modalidade preferida para pagamento das quotas, a destacar deste
impresso. Referência bancária a seguir indicada:

Conta ADIPA (Millenium bcp) 
IBAN PT50 0033 0000 0098 0085 4247 3

ADIPA - Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares

Semestral / Nos meses de Janeiro e Julho de cada ano - 105,00€

Firma

Pretendo liquidar as quotas por transferência bancária, a favor da ADIPA (utilizando 
para o efeito o IBAN supra indicado). Assinalar modalidade pretendida com X

MOD. 56

Anual / No mês de Janeiro de cada ano - 210,00 €


