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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE OU RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO 
 

Nome          

N.º Contr.            Contato                                                                

Morada 

 

E-mail 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 1 
 

Nome          Idade  

N.º CC           N.º Contr.            Contato                                                                

Morada 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 2 
 
Nome          Idade  

N.º CC           N.º Contr.            Contato                                                                

Morada 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 3 
 
Nome          Idade  

N.º CC           N.º Contr.            Contato                                                                

Morada 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Câmara Municipal da Mealhada 

3054-001 Mealhada | Telefone 231 200 980 
 

 

 

 

 

 

MODALIDADE E PAGAMENTO 
Custo por criança 

 1 semana* - 60€ 

 2 semanas* - 120€ 

 3 semanas* - 180€ 

 Programa Completo* - 200€  
* 10% Desconto - mais de 1 inscrição por família 
* 5% Desconto – inscrição na 1ª fase 
Horário previsto de entrega 
 
Semanas pretendidas 

 Modalidades de pagamento: 
O pagamento da inscrição pode ser efetuado na Tesouraria da 
Câmara Municipal ou por transferência bancária através do 
IBAN PT50 0018 000005029126001 53. Caso o pagamento seja 
efetuado por transferência bancária deverá ser entregue ou 
anexado o respetivo comprovativo aquando da inscrição 
presencial ou via e-mail. 

 

 
 

NOTAS ADICIONAIS QUE CONSIDERE IMPORTANTES: (RESTRIÇÕES ALIMENTARES, FOBIAS, ETC.) 

 

 

 
AUTORIZAÇÃO  
  

 Declaro que autorizo o meu educando, a participar nas Aventuras nas Férias 2019, sob a responsabilidade 

do Município de Mealhada, nos períodos acima selecionados. 
 

 Declaro que autorizo o meu educando, a participar nas Aventuras nas Férias 2019 e a pernoitar, em Regime 

de Acampamento, sob a responsabilidade do Município de Mealhada. 
 
Autorização Audiovisual 
Declaro que autorizo o registo audiovisual do meu educando durante as Aventuras nas Férias 2019. 
 

  Autorizo    Não autorizo 

 
Proteção de Dados 
De acordo com o Regulamento (EU) 2016/679, com aplicação desde 25 de maio de 2018, os dados pessoais que 
são objeto de tratamento são o Nome, o Contacto Telefónico, o Número do Cartão de Cidadão, o Número de 
Identificação Fiscal e o Endereço de e-mail, bem como os dados pessoais do seu educando (Nome, Data de 
Nascimento, Idade, Número do Cartão de Cidadão, Número de Identificação Fiscal e outros Dados 
Complementares). Todos estes dados são transmitidos ao Município da Mealhada aquando da inscrição do seu 
educando no Programa Aventuras nas Férias – 2019, através desta Ficha de Inscrição e de Cópia do Cartão de 
Cidadão, com declaração e permissão de uso apenas para efeito de inscrição no Programa Aventuras nas Férias 
2019. 
 
O Município de Mealhada faz o tratamento destes dados pessoais em nome próprio, mas também o pode fazer 
em nome e representação de terceiros, nas seguintes situações: 
- Companhias de seguros, para emissão do seguro associado ao Programa Aventuras nas Férias 2019; 
- Entidades fiscais ou outras; 
- Empresas de transporte coletivo de pessoas e agentes de autoridade, quando se verificarem deslocações por 
meio desse tipo de transporte; 

Semana 1 / Semana 2 / Semana 3 / Semana 4
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- Entidades desportivas e/ou de animação, parceiras do Município, na realização ou programação de alguma 
atividade durante o período do Programa; 

 
Dispomos de meios técnicos para garantir a segurança dos seus dados pessoais, mas deverá ter consciência de 
que a utilização de sites e transmissão de informação por meios eletrónicos podem estar sujeitos a acessos por 
terceiros não autorizados. 
 
O Município de Mealhada é a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais resultantes das inscrições 
no Programa Aventuras nas Férias 2019, os quais conservará durante o período indispensável e apropriado para 
os fins a que se destinam. 
 
Proteção de Dados: 
 

 Declaro que tomei conhecimento do tratamento dos dados pessoais acima indicados, e autorizo o 

Município de Mealhada relativamente ao seu tratamento para a inscrição do meu educando no Programa 
Aventuras nas Férias 2019. 
 
Lembramos, que a qualquer momento poderá, sem qualquer encargo, exercer o direito de retirar o consentimento 
anteriormente concedido, pedir a correção, modificação, restrição, anonimização ou eliminação dos seus dados 
pessoais e do seu educando, solicitar uma explicação sobre o tratamento e exercer o direito de reclamar junto da 
autoridade de controlo. 
 
Estes direitos podem ser exercidos através de comunicação via correio eletrónico, pelo endereço sasocial@cm-
mealhada.pt, por carta registada ou presencialmente, nas instalações do Gabinete Técnico do Setor de Ação 
Social do Município de Mealhada. 
 

 Declaro que tomei conhecimento das Informações Adicionais, com as quais concordo. 

 
 

Mais declaro que fica autorizado a ir buscar o meu educando, para além de mim, as pessoas a seguir 

indicadas: 

Nome: 

             , na qualidade de  

Nome: 

             , na qualidade de  

Por ser verdade, assino a presente declaração.  

 

 

                                                                         , 

 

 

 

                                                                                        O Requerente 
 

                                                                                       ________________________________________________ 
 
 

 
Nota: 
Juntar cópia do CC do Beneficiário e do Requerente. 
Consultar Informações Adicionais  
 
 
 

____/____/_________
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
1. Local de Receção e Entrega dos Beneficiários 
Escola Profissional Vasconcellos Lebre 
 
2. Horário  
Horário Geral: das 07.45 às 20.00 
Receção: das 07.45 às 08.45 
Hora de Início das Atividades: 09.00 
Horário de Almoço: das 12.30 às 14.00 
Hora do Términus das Atividades: 17.00 
(18.30/19.00, nos dias de atividades fora do Concelho) 
Entrega: das 17.30 às 19.00 
(19.30/20.00, nos dias de atividades fora do Concelho) 
 
3. Seguro 
O valor de inscrição já inclui seguro, válido para o horário geral das atividades. 
 
4. Refeições 
As refeições serão asseguradas pelo Município, com exceção do lanche diário da manhã, que será da responsabilidade das famílias, 
sendo obrigatório que cada participante se faça acompanhar do mesmo. 
Durante a pausa para o Almoço, será entregue a cada beneficiário o pack com o lanche da tarde. 
As refeições serão compostas por Almoço e lanche da tarde: 
Almoço: Sopa/Prato de Peixe ou Carne/Sobremesa 
Lanche da Tarde: Pão com queijo, fiambre, manteiga ou doce/Peça de Fruta/Iogurte, sumo de pacote ou pacote de leite (alternado) 
 
5. Modalidades de Inscrição 
1 semana – 60 Euros 
2 semanas – 120 Euros 
3 semanas – 180 Euros 
4 semanas – 200 Euros 
 
6. Períodos de Inscrição 
1.ª fase: 11/06/2019 – 17/06/2019 
2.ª fase: 18/06/2019 – 25/06/2019 
 
Os beneficiários que pretendam integrar as duas primeiras semanas de férias têm obrigatoriamente de fazer inscrição durante a 1.ª fase. 
 
7. Descontos 
10% - Inscrição, em simultâneo e para os mesmos períodos, de mais do que uma criança/jovem com grau de parentesco direto (irmãos); 
5% - Realização de inscrição no período compreendido entre 11/06/2019 e 17/06/2019 
 
8. Modalidades de Inscrição e Pagamento 
A inscrição será feita presencialmente, no Gabinete Técnico do Setor de Ação Social, ou através do endereço de correio eletrónico 
sasocial@cm-mealhada.pt; 
 
O pagamento da inscrição pode ser efetuado das seguintes formas: 
- Presencialmente, no Gabinete Técnico do Setor de Ação Social, para emissão de fatura, e na Tesouraria da Câmara Municipal, para 
pagamento;  
- Por transferência bancária, através do IBAN PT50 0018 0000 0502 9126 0015 3 
 
Caso o pagamento da inscrição seja efetuado por transferência bancária, deverá ser anexado o respetivo comprovativo aquando da 
inscrição presencial ou via e-mail. 
 
9. Vagas Excecionais 
Estas vagas destinam-se a beneficiários sinalizados pelo Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Mealhada, ou por outras 
entidades com intervenção no Concelho, como a CPCJ ou a Segurança Social. 
 
Nem todas as vagas excecionais são isentas de pagamento, pelo que essa situação será decidida em função de avaliação técnica social. 
 
10. Limites e Prioridades de Inscrição 
As inscrições têm um limite de 40 vagas, dirigidas a beneficiários com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos de idade. 
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A inscrição será realizada por ordem de chegada, até esgotar o limite de vagas, sendo que será dada prioridade a beneficiários com 
residência ou com frequência de Estabelecimentos de Ensino do Concelho. 
 
Poderá ainda ser considerada a inscrição de crianças/jovens que, durante o período de dinamização do Programa, se encontrem a passar 
férias em casa de familiares com residência no Concelho. 
 
11. Despesas Adicionais à Inscrição 
Nos dias de atividade fora do Concelho, os Beneficiários poderão fazer-se acompanhar de um pequeno valor monetário apenas para 
aquisição de um gelado, caso os Encarregados de Educação autorizem. 
  
Nestas atividades, os Beneficiários devem fazer-se acompanhar dos elementos de identificação fornecidos pelo Município. 
 
12. Outras Informações 
a) No que concerne às atividades de Formação Cívica, e especificamente quanto à integração em atividades das IPSS’s Concelhias, 
pretende-se que os Beneficiários tenham uma perceção das rotinas e atividades diárias das instituições, um contacto próximo com utentes 
e funcionários, e que experienciem esses momentos enquanto atividade de desenvolvimento pessoal e cívico; 
b) Nos dias em que estão definidas atividades de Formação Cívica nas IPSS’s concelhias, os Encarregados de Educação devem levar 
as crianças/jovens diretamente à instituição que os acolher, que lhes será indicada antes do início do Programa; 
c) Quanto à integração nos diversos serviços municipais, o principal objetivo é assegurar aos Beneficiários o conhecimento e um primeiro 
contacto com os diversos contextos profissionais, e a colaboração em pequenas atividades dos serviços;  
d) Considerando que algumas das atividades serão realizadas em espaços diferentes do local de receção e entrega dos participantes, os 
encarregados de educação devem, atempadamente, informar os responsáveis pelas atividades de qualquer alteração. De igual modo, 
sempre que houver alteração ao Programa, caberá ao Município informar os Encarregados de Educação; 
e) Nos dias de atividades desportivas, os Beneficiários devem usar roupa e calçado confortável, adequado às atividades a dinamizar; é 
obrigatório o uso de sapatilhas em atividades dinamizadas em pavilhões ou outros espaços definidos para esse efeito; 
f) Nos dias de atividades de piscina e de praia, os jovens devem trazer calções/fato de banho, touca, toalha, protetor solar, chinelos, 
chapéu/boné. 
g) No dia do Acampamento, as crianças/jovens devem trazer saco-cama, pijama/fato de treino, bens de higiene pessoal, toalha, chinelos 
e muda de roupa para o dia seguinte. 
h) O programa de atividades poderá sofrer alterações, as quais serão comunicadas atempadamente aos Encarregados de Educação; 
i) Nas situações em que o limite máximo de horário para entrega das crianças/jovens não seja cumprido, de forma injustificada e reiterada, 
reserva-se o direito ao Município para propor e decidir sobre a continuidade ou não da criança/jovem no programa.  
j) Aos participantes, será entregue, no início da primeira semana em que participem, um Kit composto por Mochila e Cartão de 
Identificação, dos quais se devem fazer acompanhar obrigatoriamente todos os dias, e em todas as atividades. 

 


