
FICHA DE CANDIDATURA PARA SÓCIO EXTRAORDINÁRIO COLECTIVO

INFORMAÇÕES BASE Tipo Empresa
Outra Entidade

NOME

ENDEREÇO

LOCALIDADE CÓDIGO 
POSTAL

E-MAIL

TELEFONE:

NIF

SECTOR DE 
ACTIVIDADE

QUOTA

Quotas Mínimas 2019 - 12 meses 
. Individuais: 24 Euros 
. Empresas e outras Instituições colectivas: 48 Euros 
  
 

Nota: Todos os donativos, incluindo quotas, serão 
objecto da emissão de um recibo de donativo

VALOR DE 
QUOTA (pode 
contribuir acima 
do mínimo)



COLABORAÇÃO

Nota: a EcoMood Portugal dá prioridade à participação de empresas e organismos parceiros nos 
seus eventos e actividades. 
  
Eventos mais habituais: EcoVoltas, Green Experiences, Exposições, Ecokart Races, Palestras   
         (temas: sustentabilidade, mobilidade, reciclagem, reutilização, boas práticas ambientais) 
  
 

Quer 
colaborar nas 
actividades da 
Associação?

SIM
NÃO

Em que pode colaborar? Equipa de Eventos
Palestrante
Outras Áreas

Breve 
descrição das 
suas áreas de 
colaboração

Informação relevante dos estatutos da EcoMood Portugal

Tomei 
conhecimento

Artigo 2.0 
Fins, Objecto e Objectivos 

  
1. Promover a mobilidade sustentável e a sustentabilidade em geral 
     . Efectuar acções de sensibilização 
     . Efectuar acções de experimentação / demonstração 
     . Divulgar e conseguir financiamento e condições preferenciais para: 
          . projectos de redução de emissões nos veículos existentes 
          . projectos de conversão de veículos poluentes em sustentáveis 
          . substituição de veículos poluentes por sustentáveis 
. Promover a articulação entre organismos oficiais, fabricantes, cientistas, municípios e  
     consumidores 
     . Efectuar diligências junto de organismos oficiais para: 
          . evoluirem rapidamente para práticas exemplares 
          . acelerarem legislação e processos de atingimento de mobilidade sustentável 
          . acelerarem processos de despoluição dos desportos motorizados e outros 
     . Reconhecer e premiar entidades públicas e privadas com boas práticas 
 



     . Incentivar e premiar investigação e desenvolvimento de meios e formas de melhorar a  
          sustentabilidade da mobilidade humana 
     . Promover transportes públicos integrados, inteligentes e sustentáveis como alternativas      
          práticas ao transporte individual 
     . Estabelecer programas de sensibilização pedagógicos e parcerias com estabelecimentos de  
          ensino 
     . Apoiar programas de partilha de veículos 
     . Apoiar programas e acções de sensibilização 
  
2. Providenciar soluções práticas de mobilidade e lazer sustentáveis 
     . Desenvolver e disponibilizar veículos de lazer sustentáveis 
     . Desenvolver e disponibilizar veículos de desportos motorizados sustentáveis 
     . Criar espaços de lazer e desportos motorizados sustentáveis e licenciar a sua replicação 
     . Desenvolver e disponibilizar veículos de mobilidade sustentáveis e a reciclagem e        
          reutilização de veículos poluentes para sustentáveis 
     . Desenvolver e disponibilizar sistemas de auto-sustentabilização energética 
     . Estabelecer plataformas de partilha de veículos e outras formas práticas de redução de     
          emissões poluentes da mobilidade

3- Apoiar instituições de missão social e pautar toda a actividade por uma óptica de    
     solidariedade social 
     . Convidar instituições como IPSS, corporações de bombeiros e outras para usufruirem de     
          donativos e visibilidade nos eventos e actividades da associação; 
     . Efectuar acções especificamente para apoiar este tipo de instituições e causas; 
     . Convidar os beneficiários e utentes destas instituições para os eventos e actividades da  
          associação, proporcionando-lhes momentos de conforto, diversão e integração;  
  
  

Artigo 4.0 
Órgãos 

São órgãos da Associação a Assembleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal. 
O mandato dos titulares dos órgãos sociais é de 5 anos. 
  

Artigo 8.0 
Tipos de Associados 

1. Os sócios da Associação podem ser efectivos, extraordinários ou honorários. 
  
3. Os sócios extraordinários são pessoas singulares ou colectivas, interessadas em contribuir 
activamente para os objectivos da Associação. Tornam-se sócios extraordinários as pessoas 
individuais ou colectivas que mediante inscrição própria se comprometam a cumprir os estatutos e 
ao pagamento de uma jóia inicial, e de uma quota anual, a definir pela Assembleia Geral sob 
proposta da Direcção e a ser paga no momento de inscrição, e nos anos seguintes, no decorrer do 
mês em que se complete mais um ano. 
 



Artigo 9.0 
Direitos e Deveres dos Associados 

  
2. Constituem direitos dos sócios extraordinários 
     a) Participar e votar nas Assembleias Gerais, mediante confirmação prévia de presença; 
     b) Eleger os orgãos sociais; 
     c) Passar a sócio efectivo, no caso das pessoas singulares, por proposta de um sócio  
          efectivo aprovada em Assembleia Geral;  
     d) Solicitar informações e esclarecimentos, que tiverem por convenientes, sobre a  
          condução das actividades da Associação; 
     e) Participar, em geral, em todas as actividades da Associação; 
     f) Beneficiar das regalias, parcerias e condições especiais conseguidas pela Associação  
          para os seus sócios; 
     g) Divulgar publicamente a sua condição de ‘Membro Extraordinário’ da Associação; 
  
5. Constituem deveres dos sócios extraordinários: 
     a) Cumprir as disposições dos Estatutos, regulamentos internos e deliberações dos órgãos  
          da Associação; 
     b) Pagar uma jóia de admissão e pagar pontualmente a quota anual; 
     c) Não utilizar indevidamente o nome nem os símbolos da Associação; 
 

De acordo com o RGPD, os dados constantes nesta ficha de candidatura servirão apenas para 
tratamento e contacto por parte da EcoMood Portugal, não sendo fornecidos a terceiros sob 
quaisquer circunstâncias, excepto com sua autorização expressa.
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