
FICHA DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO
DADOS PESSOAIS 

IBAN PT50 0036 003499100532158 53 

*Data de
Nascimento:

*Morada:

*E-mail:

*Documento de
Identificação BI/CC: Profissão:

*Género:

*Distrito:

*NIF

*Nome Completo

More Information :

+123-456-7890 (Office)

THANK YOU 

Declaro sob compromisso de honra que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, assim
como declaro conhecer e cumprir os estatutos e regulamentos internos da Associação #STOPIDADISMO.

/ /

Agradecemos o preenchimento de TODOS os campos deste impresso com letra legível.

*Código Postal

*Cidade: *Nacionalidade:

Contacto Telf.

ÁREAS DE INTERESSE

Refere as atividades em que pretende participar:

Voluntário:  SIM NÃO 

P. Singulares QUOTA ANUAL ( Valor mínimo 24,00 € ) _____,_____ € 

P. Coletivas QUOTA ANUAL ( Valor mínimo 120,00 € )  _____,_____ €

DATA E ASSINATURA DO CANDIDATO

DATA _______/_______/___________

ASSINATURA

 
___________________________________________________

ESPAÇO RESERVADO À DIREÇÃO

 Aprovado em reunião de Direção:

DATA _______/_______/___________

Nº ASSOCIADO: _______________

ASSINATURA

___________________________________________________

* Campos de preenchimento obrigatório.

Programa de Formação 

Selo StopIdadismo 

Departamento Jurídico

Departamento Educativo

Programa de Parcerias

Embaixadores StopIdadismo

Laboratório de Projetos

*Naturalidade:__________________________________________________________________________País:__________________________________________

Outras Atividades que pode colaborar com a Associação:



Associação STOP IDADISMO 
Telefone: +351 963 519 158 (chamada para rede móvel nacional) – Identificação Fiscal: 516 849 360 

Sede na Rua Alexandre Herculano, nº 291 – 3510-038 VISEU 
Site: www.stopidadismo.pt   Email: info@stopidadismo.pt 

www.stopidadismo.pt 

Consentimento de partilha de dados e documentação pessoal 

Eu, ________________________________________________ (nome do candidato a sócio), 

titular do documento de identificação (BI / CC) n.º ______________, ao abrigo do Regulamento 

(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento 

Geral de Proteção de Dados), autorizo: 

A recolha de toda a minha informação pessoal necessária à admissão de sócio ______________, 

no âmbito da Associação STOP IDADISMO. 

Local ____________________________________, ____/____/20___ 

Assinatura do candidato 

______________________________________________ 



Associação STOP IDADISMO 
Telefone: +351 963 519 158 (chamada para rede móvel nacional) – Identificação Fiscal: 516 849 360 

Sede na Rua Alexandre Herculano, nº 291 – 3510-038 VISEU 
Site: www.stopidadismo.pt   Email: info@stopidadismo.pt 

ASSOCIAÇÃO STOP IDADISMO 

Perfil Condicional de Adesão 
Identificar-se com a missão da Associação STOP IDADISMO e 
querer contribuir para a realização dos seus fins 
institucionais. 
Categorias de Associados 
• Sócios honorários;
• Sócios efetivos;
• Sócios subscritores;
• Sócios ativos e voluntários.

ASSOCIADOS HONORÁRIOS 
São associados honorários as pessoas singulares e coletivas, 
de maioridade, que se destacam pela sua ação em benefício 
da Associação STOP IDADISMO, como tal sejam proclamadas 
pela Assembleia Geral, manifestem intenção de adquirir 
essa qualidade e satisfaçam cumulativamente as seguintes 
condições: 
• Terem apoiado, por qualquer meio relevante, a ação da 

Associação STOP IDADISMO. 

ASSOCIADOS EFETIVOS 
São associados efetivos os Fundadores e as pessoas 
singulares, de maioridade, que manifestem intenção de 
adquirir essa qualidade e satisfaçam cumulativamente as 
seguintes condições:  
• Terem apoiado, por qualquer meio relevante, a ação da 

Associação STOP IDADISMO; 
• Ter a quotização em dia. 
A admissão de associados efetivos é da competência da
Assembleia Geral. 

ASSOCIADOS SUBSCRITORES 
São associados subscritores as pessoas singulares ou 
coletivas que colaboram com a Associação STOP IDADISMO 
através do pagamento de uma quota e como tal sejam 
admitidas pela Direção. A admissão de associados 
subscritores é da competência da Direção. 

ASSOCIADOS ATIVOS E VOLUNTÁRIOS 
Os voluntários são membros ativos, pessoas físicas que 
aceitam prestar serviços de uma forma solidária e 
desinteressada na Associação Stop Idadismo. 

Direitos Essenciais dos Associados STOP IDADISMO  
ASSOCIADOS EFETIVOS 
Sem prejuízo dos demais consagrados na Lei e nos presentes 
Estatutos, são direitos dos associados efetivos:  
• Participar nas reuniões da Assembleia Geral;

• Requerer a convocação da Assembleia Geral
extraordinária; 

• Eleger e ser eleito para os cargos sociais desde que 
estejam no pleno gozo dos seus direitos associativos e que 
tenham pelo menos um ano de vida associativa; 

• Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos
para que forem eleitos. 

ASSOCIADOS SUBSCRITORES  
Os sócios subscritores possuem todas as regalias expressas 
no ponto anterior, exceto o direito de eleger e ser eleito. 
Podem participar nas Assembleias Gerais e na sua 
convocação extraordinária.  
Deveres dos Associados em geral da Associação STOP 
IDADISMO 
• Contribuir para a realização dos fins associativos por meio 

de quotas, donativos ou serviços; 
• Comparecer às reuniões da Assembleia Geral;
• Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as

deliberações dos órgãos da Associação; 

Documentação Necessária 
• Ficha de Inscrição de associado devidamente preenchida 

e assinada; 
• Pagamento da primeira quota;
• Fotografia em formato digital (preferencialmente).

Mediante o pagamento da quota anual, todos os 
associados podem adicionalmente aceder a um conjunto 
de serviços e benefícios dedicados aos associados. 

Deveres dos Associados da Associação STOP IDADISMO 
• Contribuir para a realização dos fins institucionais por

meio de quotas, donativos ou serviços; 
• Comparecer às reuniões da Assembleia Geral;
• Observar as disposições estatutárias, regulamentos e as

deliberações dos órgãos da Associação; 
• Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos

para que forem eleitos. 

* Os documentos complementares à proposta de associado
podem ser enviados para o e-mail: info@stopidadismo.pt 

PRIMEIRA QUOTA 
A adesão como associado da Associação STOP IDADISMO 
implica o pagamento da primeira quota, cujo valor varia de 
acordo com a data de entrada do processo. A primeira quota 
será correspondente ao número de meses que faltem para 
completar o ano civil. 
A modalidade de pagamento disponível é por transferência 
bancária para: 
IBAN PT50 0036 003499100532158 53 

ANUIDADE 
Terminado o período da primeira quota, os associados da 
Associação STOP IDADISMO ficam sujeitos ao pagamento de 
uma anuidade de 24,00 euros, efetuado em janeiro de cada 
ano. 

PENALIDADES E ALTERAÇÕES· 
Os associados que faltem ao cumprimento das suas 
obrigações poderão ser suspensos ou excluídos, após 
notificação. 
As alterações ao modo de pagamento ou pedidos de 
desvinculação deverão ser comunicados, por escrito, com 30 
dias de antecedência relativamente ao início de novo 
período de quota anual. 




