Associados

A Alubrat é uma associação sem fins lucrativos que depende da colaboração e contribuição da
sua massa de associados. Nesse sentido, agradecemos a todos aqueles que ao longo destes
anos têm contribuído para o crescimento e evolução da nossa associação.

Estatuto de Associado vigente:

Associado Efetivo

Queremos envolver e conetar um maior número de pessoas sensíveis ao Transpessoal e à
integração da Espiritualidade na Psicologia, na Ciência em geral e na Sociedade como um
todo. E gostávamos de contar consigo!

Nesse sentido, reduzimos a quotização mínima para 30€ anuais, sendo que mantemos como
quotização recomendada
, os anteriores 60€.
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No caso dos Associados Efetivos sem quotas pagas, se não puder ou quiser suportar uma
quota anual, caso não nos diga nada em contrário, iremos considera-lo como Associado
Simpatizante
,
sem custos inerentes mas sem possibilidade de voto em Assembleia Geral, conforme alteração
de Estatutos realizada em 2015.

Associado Simpatizante

Pensando naqueles que não pretendem uma contribuição dessa natureza, criámos uma nova
categoria de Associado, o Associado Simpatizante, sem custos obrigatórios.

Esta categoria permite-lhe estar ligado ao movimento Transpessoal e à ALUBRAT
PORTUGAL, em particular, receber a nossa informação de modo privilegiado, utilizar a sua
qualidade de membro em contexto de curriculum, etc. Não tem a obrigação de pagar uma
quotização anual, portanto não tem nenhum custo, apenas não pode votar nas Assembleias
Gerais ou ser eleito para os órgãos sociais, necessitando de transitar para Associado Efetivo
para esse efeito.

Associado Profissional (em implementação)

Criámos igualmente uma nova categoria, a de Associado Profissional, para os profissionais
da área do Transpessoal – psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, investigadores,
professores, educadores. A mesma, até se tornar disponível, irá requerer da nossa parte a
elaboração de Critérios de Admissão, que necessitam de ser amplamente discutidos, pelas
suas implicações académicas, éticas e deontológicas. A seu tempo daremos notícias.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSTA DE ASSOCIADO

Associados Efetivos:
- Proposta de Inscrição preenchida e assinada, enviada para o email info@alubrat.pt;
- Fotocópia do cartão de cidadão (frente e verso) e uma fotografia.

Associados Simpatizantes:
- Proposta de Inscrição preenchida e assinada, enviada para o email info@lubrat.pt;
- Fotocópia do cartão de cidadão (frente e verso) e uma fotografia.

Profissional:
- (em implementação)
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QUOTAS

Pagamento de Quotas

Transfira o valor da sua quota de Associado para o IBAN que indicamos, agradecendo o envio
do comprovativo para o nosso endereço de Email, devidamente identificados, com nome, NIF e
período a que se refere.

IBAN: PT50 0018 000316898827020 83

Associado Efectivo:

Valor mínimo: 30€ - Valor recomendado: 60€
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Associado Profissional:

(em implementação)

Atualização de dados

De futuro privilegiaremos o contato com associados e simpatizantes via email. Assim,
envie-nos um email para info@alubrat.pt com a Ficha de Atualização devidamente
preenchida.

Cancelamento de Inscrição

Caso pretenda deixar de ser associado da alubrat envie-nos um email com o assunto
"Cancelamento de Inscrição como Associado", preferencialmente indicando-nos o motivo da
sua decisão, para info@alubrat.pt .
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