Como assinar

Assinaturas

Rede Portuguesa de Moinhos

The International Molinological Society

Para aderir à Rede Portuguesa de Moinhos e/ou à TIMS, é necessário proceder ás respectivas
assinaturas anuais. de acordo com o seguinte procedimento:

1- Escolha a modalidade de Inscrição na tabela abaixo

Se tiver dúvidas, verifique conosco se o seu Município é apoiante (email para tims@netcabo.p
t
)

2- Descarregue e preencha o Boletim de inscrição
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3- Efectue o pagamento de uma das seguintes formas:

- Efectue o pagamento via multibanco seleccionando "transferência interbancária" e
transferindo o valor devido para o NIB 0018 0003 1005 8451 0204 6 e digitalize o talão
comprovativo e envie em anexo por email para tims@netcabo.pt juntamente com o boletim
abaixo que poderá descarregar e enviar em anexo como ficheiro ou imprimir e enviar
digitalizado também em anexo.

- Ou envie um cheque por correiro à ordem de Etnoideia juntamente com os seus dados para a
seguinte morada:

EtnoIdeia, Lda.

Oeiras Golf & Residence

Rua Sacrovir Moreira, 29
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2730-287 Barcarena

PORTUGAL

- Receberá o login e a password para aceder ao nosso site na morada indicada entre 2 e
5 dias úteis.

Nota: Todos os membros são autenticados previamente

TABELA ANEXA
ASSINATURA
ANO 2016 SIMPLES NAINSCRIÇÃO
REDE PORTUGUESA
SIMPLES
ASSINATURA
NA
DETIMS
MOINHOS
COMBINADA
(inclui(Inclui
IVA TIMS
a IVA
6%)+
aR
2

Município apoiante da RPM
Município não apoiante Município
da RPM apoiante da RPM
Município não apoiante
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Instituição

25,00

37,00 €

32,00 €

13,00 €

25,00 €

32,00

€

Estudante

7,00 €

13,00 €

32,00

€

Moleiro

7,00 €

13,00 €

32,00

€

65,00 €
Individual

Atenção: dado o interesse crescente pela Rede no Brasil e dadas as diferenças cambiais e
encargos bancários, os valores de assinatura anual são reduzidos conforme a tabela abaixo. O
mesmo se aplica a todos os Países de Expressão Oficial Portuguesa.
Assinatura simples na Rede Portuguesa de Moinhos
Instituição
Individual
Estudante
Moleiro

15,00 €
10,00 €
3,00 €
3,00 €
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