
Opções de afiliação  

Quotas  

Como você pode ver na seção Torne-se sócio/a, estabelecem-se três opções para a 

quota anual de afiliação em EDiSo, que podem se escolher livremente. Qualquer delas 

garante igualmente a afiliação na Associação, e implica os mesmos direitos e 

obrigações. Na solicitação de afiliação, a cada pessoa poderá eleger a quota que 

considere mais adequada a suas capacidades e a sua situação. Na próxima renovação 

anual, poderá mudar por qualquer das quotas vigentes nesse momento, segundo 

tivessem sido estabelecidas pela Assembleia Geral Ordinária.  

As quotas e a afiliação têm vigência desde o momento em que se efectua o pagamento 

ou se renova e pelo período de um ano natural (365 dias).  

Para ser sócio/a  

Pode efectuar a inscrição como sócio por meio desta página site acedendo ao botão Te 

faz sócio e proporcionando vossos dados de utente e de assinatura nos formulários. 

Uma vez completado este passo deverá proceder a escolher uma opção de quota anual, 

e um sistema de pagamento. Ao final do formulário aparecem duas opções:  

- Pagamento imediato utilizando PayPal como serviço intermediário, que 

permite o pagamento por cartão ou através de sua própria conta de PayPal. 

Mediante esta opção a cada ano, de forma automatizada, PayPal cobrar-lhe-á a 

quota de sócio/a com o custo escolhido. Poder-se-á descadastrar desde o painel 

de utente ou se tem algum problema com a cancelamento, enviando um correio 

eletrónico a tesoreria@edisoportal.org. 

 - Transferência bancária recorrente. Tem que efectuar uma transferência 

recorrente (uma vez ao ano) desde sua banca asa IAM da conta de EDiSo. 

Mediante esta opção, a cada ano, de forma automatizada, seu banco cobrar-lhe-

á a quota de sócio com o custo escolhido. Para descadastrar-se, o poderá fazer 

desde o painel de utente deste site ou enviando um correio eletrónico a 

tesoreria@edisoportal.org. 

Protecção de dados pessoais  

Os dados pessoais contribuídos pelos sócios sozinho serão utilizados para os fins 

próprios desta Associação, e não serão cedidos a terceiros em nenhum caso, salvo por 

autorização expressa dos sócios afectados. O tratamento de dados pessoais rege-se pelo 

disposto em cumprimento da Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro e do Real Dto. 

994/1999 de 11 de junho (BOE de 25/06/1999). Pode ejercitar seus direitos de acesso, 

rectificação, cancelamento e oposição através do formulário desta página site, em 

escrito dirigido à Secretaria, ou bem remetendo carta certificada à direcção postal da 

associação.  

Baixa  

O impago da quota, depois de previsão por parte da Junta Diretiva, produzirá a baixa 

da associação. A sua vez, o sócio ou sócia pode solicitar baixa na associação em escrito 

dirigido à Secretaria (info@edisoportal.org).  
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Variação de seus dados  

É responsabilidade do sócio ou sócia comunicar em cada momento as mudanças ou 

actualizar os dados que se operem em relação aos facilitados em sua solicitação 

(mudanças de domicílio, lugar de trabalho, telefone, email ou dados bancários) 

mediante o painel de utente. EDiSo não assumirá responsabilidades em caso 

de prejuízos que se derivassem de falta ou omissão na actualização de 

dados pessoais dos sócios. 


