Ser sócio da Associação Dólmen

História, Visão e missão
A Associação Dólmen é uma associação sem fins lucrativos de âmbito sócio-cultural e
recreativo. Foi fundada em 2006 e tem vindo a desenvolver e promover através da
Ecoaldeia de Janas diversas iniciativas de intervenção social e de recapacitação da
população local e regional.
A Associação tem como missão a criação de um espaço colaborativo onde para reais
necessidades sejam desenvolvidas respostas adequadas e criativas. Tem como ponto
de partida a experiência de um colectivo de indivíduos que ao longo de alguns anos de
partilha, de experimentação, de aprendizagem e de muito trabalho criou condições
para disponibilizar à comunidade de associados alguns espaços, físicos e humanos,
que de alguma forma tragam benefícios e novas oportunidades.
Os princípios orientadores que norteiam a Associação prendem-se com necessidade de
pôr em prática princípios defendidos pelo movimento ecológico, bem como da necessidade, cada vez mais clara e premente de definir estratégias sociais e colectivas que
nutram o ser humano e o reajustem com a sua dimensão natural.

Porquê ser sócio da Associação?
Ao seres membro associado terás possibilidade de fazer parte de uma equipa multi
disciplinar de intervenção cívica promovendo a participação activa entre gerações e
permitindo a partilha de conhecimento e experiências. A tua participação ajudará a
promover as actvidades formativas e educativas (crianças, jovens, adultos), a apoiar as
iniciativas locais a decorrer ou por nascer através da Ecoaldeia de Janas, a teres um
acesso especial a produtos, serviços e eventos.
As vantagens de ser sócio da Associação Dólmen vão desde os preços reduzidos em
produtos, serviços, actividades, eventos e formações da Ecoaldeia de Janas, ao apoio e
suporte em consultoria da equipa técnica, ao direito em publicar artigos temáticos no
Boletim Trimestral, entre muitas outras.

Que perfis de sócio colaborador existem?
Existem cinco categorias de associado adaptado às necessidades e disponibilidade de
cada individuo ou colectivo.

Sócio visitante | Sócio regular | Sócio aluno | Sócio familiar | Sócio colectivo

Associado Visitante
 O papel do associado Visitante é impulsionar a Ecoaldeia no desenvolvimento das suas actividades. A contribuição é anual e simbólica
para suportar a equipa e Iniciativas Locais. Ideal para quem se identifique com a visão, missão e trabalho mas que por razões de força
maior (localização, disponibilidade, etc.) não consegue estar de
forma mais comprometida como um associado regular, aluno ou
família.
 O associado poderá escolher para que área de projecto ou Iniciativa
Local pretende direccionar o contributo anual.
 Visitas ilimitadas à Ecoaldeia de Janas
 Inscrição Sócio por Donativo

Associado Regular e/ou Graneleiro
 Visitas ilimitadas à Ecoaldeia de Janas
 Ser membro colaborador do Graneleiro de Janas
 Consultas técnicas por email com a nossa equipa sobre os projectos
e actividades do associado (via skype, 3 sessões de 1 hora)
 10% de desconto nas publicações editadas pela Ecoaldeia e
formações do CESA centro educação para a sustentabilidade
 Convite e participação nas Assembleias Gerais e usufruir de Direito
de Voto
 Direito à publicação de 1 artigo no Boletim Trimestral da Ecoaldeia
de Janas
 Inscrição Sócio por Donativo

Associado Aluno/Formador
 Visitas ilimitadas à Ecoaldeia de Janas
 Consultas técnicas por email com a nossa equipa sobre os projectos
e actividades do associado (via skype, 3 sessões de 1 hora)
 10% de desconto nas publicações editadas pela Ecoaldeia e
formações do CESA centro educação para a sustentabilidade
 Convite e participação nas Assembleias Gerais e usufruir de Direito
de Voto
 Direito à publicação de artigos educativos no boletim, website oficial
da Ecoaldeia de Janas e publicações regulares nos veiculos de
comunicação
 Permite ser membro colaborador do Graneleiro de Janas
 Inscrição Sócio por Donativo

Associado Família e Colectivo
 Visitas ilimitadas à Ecoaldeia de Janas
 Consultas técnicas por email com a nossa equipa sobre os projectos
e actividades da família (via skype, 3 sessões de 1 hora)
 Permite ser membro colaborador do Graneleiro de Janas
 10% de desconto nas publicações editadas pela Ecoaldeia e
formações do CESA centro educação para a sustentabilidade
 Convite e participação nas Assembleias Gerais e Direito de Voto
 Direito à publicação de 1 artigo no Boletim Trimestral da Ecoaldeia
 Inscrição Sócio por Donativo

CONTACTOS, MORADA E NIB
IBAN Associação Dólmen | Millenium BCP
PT50 0033.0000. 45451867539.05
email geral da ecoaldeia
geral@ecoaldeiajanas.org
Web | www.ecoaldeiajanas.org email dólmen associacaodolmen@gmail.com

