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Assunto: Renovação de quotas – Associação JA!
Estimados amigos,
Está a aproximar-se o momento de renovar a nossa quota de associado.
A renovação da quota na Associação deverá ser realizada até ao dia 31 de Janeiro de
cada ano. Após essa data será atribuída uma penalização para as renovações,
excetuando-se os novos registos.
Este ano e excecionalmente estenderemos o prazo até ao dia 28 de Fevereiro.
A renovação ou novo registo deverá ser realizado no link que será disponibilizado em
breve no novo site da Juventude Adventista no espaço dedicado à Associação. Este
processo decorrerá de acordo com as regras que seguem abaixo.
Depois da renovação ou novo registo, cada sócio receberá um cartão e uma insígnia
(bordado) da Associação.
Todos aqueles que participam nas atividades regionais, nacionais, internacionais
desenvolvidas pelo Departamento de Jovens tanto nos DESBRAVADORES como nos
PROJETOS JA, e localmente se existirem atividades no exterior, OBRIGATORIAMENTE
devem fazer a sua inscrição na AJA.
1. Benefícios do Registo de Associado JA:
Tendo em conta a ativação de um seguro anual bonificado que cobre todas os eventos
e atividades JA (incluindo as mais radicais) durante um ano; considerando os descontos
nas atividades e fardamento e considerando um enquadramento legal da JA perante a
sociedade civil, preconiza-se um registo de associado na AJA e a emissão de um cartão
para todos os associados.
2. Modalidades de inscrição:
Existem quatro modalidades de inscrição individual e uma modalidade para a inscrição
de núcleo:
I. Inscrição individual: associado + (antigo sócio regular): 7 euros
associado Top (antigo sócio Premium): 10 euros
associado Premium: 20 euros
associado Friend: 5 euros
II. inscrição para os núcleos:
associado Oikos: 8 euros
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3. Descrição modalidades de Associado:
I. O registo associado + permite: o acesso à cobertura de um seguro individual que
cobre todas as atividades JA realizadas durante um ano inteiro no plano local, regional,
nacional ou internacional. Permite igualmente o acesso a um desconto mínimo: nas
inscrições para os eventos, na compra de fardamento, no acesso a outros recursos JA e
a realização de parcerias com outras entidades que possam ser estabelecidas.
II. O registo associado Top permite: o acesso à cobertura de um seguro individual que
cobre todas as atividades JA realizadas durante um ano inteiro no plano local, regional,
nacional ou internacional. Permite igualmente o acesso a um desconto generoso: nas
inscrições para os eventos, na compra de fardamento, no acesso a outros recursos JA e
a realização de parcerias com outras entidades que possam ser estabelecidas.
III. O registo associado Premium permite: o acesso à cobertura de um seguro
individual que compreende uma apólice superior às restantes modalidades, cobrindo
igualmente todas as atividades JA realizadas durante um ano inteiro no plano local,
regional, nacional ou internacional. Permite igualmente o acesso a um desconto
generoso: nas inscrições para os eventos, na compra de fardamento, no acesso a outros
recursos JA e em parcerias com outras entidades que possam ser estabelecidas.
IV. O registo associado Oikos permite: o acesso a um seguro de responsabilidade civil
contra terceiros, a possibilidade de ressarcimento para os membros do núcleo que não
tenham provisoriamente um número fiscal. Acesso a descontos em parcerias com outras
entidades que possam ser estabelecidas.
V. O registo associado Friend é destinado a participantes que integram o movimento
JA em outros ministérios mais localizados e sem grande mobilidade fora da esfera local.
Esta inscrição/ renovação funciona essencialmente como elemento de registo no
movimento. Possibilita a visita a um acampamento regional gratuitamente durante o
sábado e possibilita alguns descontos em recursos JA (literatura, etc). Permite também
o acesso a descontos em parcerias com outras entidades que possam ser estabelecidas.
Não inclui descontos nos uniformes, nos eventos e não abarca nenhum seguro.
4. Descrição do registo de visitante associado à logística:
I. O registo de visitante relacionado com a logística de um evento permite: o acesso à
cobertura de um seguro individual que abrange apenas a atividade em que o interessado
participa.
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II. Os visitantes associados à logística, mas que não fazem parte do movimento
(ajudantes de cozinha, profissionais de saúde, assistentes de logística), deverão registarse no formulário de inscrição de um evento no campo visitantes/logística, tendo acesso
a um seguro exclusivo para esse evento/ atividade.
III. O seguro de visitante - logística é pago pelo próprio ou pelo seu núcleo no formulário
de inscrição para um evento, quando estes estiverem a servir o seu núcleo local.
IV. Os visitantes que servem apenas na logística não deverão ser registados como
membros da Associação.
5. Descrição do registo de visitante amigo dos DESBRAVADORES:
Os visitantes nos eventos (regionais e nacionais), amigos dos DESBRAVADORES, que não
estão inscritos em nenhum núcleo, nos eventos regionais ou nacionais não serão
contemplados com um preço de seguro bonificado. Igualmente as suas inscrições
estarão inflacionadas através de um preço para não sócios.
6. Utilização de seguros exteriores ao movimento
A utilização de uma apólice de seguro exterior ao movimento, preconiza uma inflação
no preço de inscrição de um evento e obriga a uma apresentação da cópia do recibo da
apólice exterior contratada.
Assim que puderes faz já a tua renovação de quota ou um novo registo. Está atento e
apressa-te a realizar este processo para não acumulares várias despesas (quotas,
inscrições em eventos, etc). Qualquer dúvida estaremos à tua disposição!
Saudação JA!
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