
Manual de utilizador
Área de Sócio



Para aceder à sua área de sócio, deve entrar com os dados de acesso que lhe foram
enviados para o seu endereço de e-mail que está associado à sua ficha de sócio.

 
Os dados de acesso serão enviados para o e-mail associado à ficha de sócio. 

Quaisquer dúvidas sobre o endereço de e-mail associado ao seu acesso ou caso pretenda
proceder à sua alteração deverá atualizar os seus dados através do formulário.

Área de Acesso

https://www.snmv.pt/socios/actualizacao-de-dados/


Através da página principal da sua Área de Sócio, consegue aceder facilmente ao
estado atual das suas quotas e a mensagens pessoais que lhe foram enviadas pelo

SNMV.  Pode também consultar as últimas notícias divulgadas pelo sindicato e ainda
ficar a conhecer todas as atividades promovidas pelo SNMV.

 
Do lado esquerdo tem acesso aos Menus e Sub-menus.

Vista principal da área de sócio



 Inativo

 Inativo

Menus e Submenus



Ficha de sócio

Na ficha de sócio tem acesso a todos os dados fornecidos aquando da sua inscrição.
Sempre que pretender pode acrescentar ou atualizar os seus dados.



Minha conta

Na sua conta de utilizador terá acesso aos seus dados
de acesso bem como à sua área de sócio, podendo

alterar a sua password sempre que desejar.



Opções de notificação

Nas opções de notificação pode escolher as suas preferências de
contacto para receber notificações e comunicações do SNMV.



Enviar Documentos

Esta funcionalidade permite enviar documentos e
comprovativos para o SNMV.



Pedido de demissão

Através desta opção pode solicitar o pedido de demissão de sócio do SNMV.



Descarregar Dados

Será extraído um ficheiro com
todos os seus dados de associado.



Quotas de sócio

Pode consultar o histórico
de quotas pagas e não

pagas, solicitar o
pagamento e escolher o
método preferencial de

pagamento.
 
 

Se pretender pagar por
MBWAY entre em

contacto com o SNMV
através do endereço

geral@snmv.pt

Ref MB Transferência bancária



Recibos

Pode ainda anexar o comprovativo de pagamento e ter acesso aos seus recibos.



Calendário de Eventos

Neste menu tem acesso a todas as
atividades promovidas pelo

SNMV, com a possibilidade de se
inscrever nas que pretender.



Inscrições em atividades

Aqui pode consultar todas as
atividades nas quais se inscreveu.



Atividades/Agenda

Aqui pode consultar todas as
atividades promovidas pelos

SNMV nas quais se pode inscrever.



Notícias

Aqui tem acesso a todas as notícias divulgadas pelo SNMV



Documentos

Aqui tem acesso a todas os documentos
partilhados pelo SNMV, podendo fazer o

download dos mesmos.



Links úteis

Aqui é disponibilizada ou tem acesso a uma listagem com links com
interesse quer para os sócios quer para a comunidade veterinária.



Mensagens

Esta opção permite-lhe aceder à troca de mensagens diretas com o SNMV.


