PASSEIOS DE VÁRIOS DIAS

PASSEIOS DE 1 DIA
A Fraterna em parceria com a Câmara Municipal de Guimarães vão retomar a
realização dos Passeios Seniores, depois de dois anos em que foram suspensas
todas as atividades seniores, devido à pandemia mundial provocada pelo vírus
covid 19.
Sabemos que os Passeios Seniores têm um impacto positivo na vida dos
seniores de Guimarães. Esperamos ir ao encontro das expectativas dos
seniores, proporcionando momentos de convívio e lazer, dando a conhecer
locais de interesse turístico e cultural.
Apresentamos neste folheto as informações para que possa usufruir destas
iniciativas.
1. CALENDARIZAÇÃO
Datas

Destinos

Vagas

20 de maio de 2022

Fátima

700

26 de maio de 2022

Fátima

700

9 de junho de 2022

Santiago de Compostela

400

8 de julho de 2022

Quinta da Malafaia

500

2. INSCRIÇÕES
Data: De 4 a 29 de abril de 2022
Local: Auditório da Fraterna e em Entidades Parceiras
Horário: Das 10h às 13h e das 14h às 17h
Condições de acesso: Pela ordem de chegada e condicionada ao nº de
vagas
a. Originais para retirar alguns dados para a ficha de inscrição
anexa:
. Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão / Cartão de saúde
. Cartão municipal do idoso
. Contacto telefónico do próprio e de um familiar
. Listagem da medicação corrente (Fotocópia com listagem ou bulas dos
medicamentos)
3. PREÇO
. 12,00€ (Doze euros)

1. CALENDARIZAÇÃO
Datas
De 1 a 4 de outubro de 2022
De 7 a 11 de novembro de 2022

Destinos

Vagas

Oeiras

100

Albufeira

100

2. INSCRIÇÕES
Local: Fraterna e em Entidades Parceiras
Horário: Das 10h às 13h e das 14h às 17h
Datas:
. 5 a 13 de maio - receção de documentos
. 16 a 17 de maio- análise dos documentos para priorização das inscrições
. 18 a 19 de maio - contactar os seniores
. 30 de maio a 3 de junho - formalização das inscrições
Condições de acesso:
. Condicionada ao nº de vagas;
. De acordo com o rendimento e o destino escolhido dando prioridade aos
seniores com rendimentos mais baixos;
3. DOCUMENTOS A APRESENTAR
a) já em fotocópias:
. Declaração de Rendimentos (IRS) de 2021;
. Listagem da medicação corrente (Fotocópia com listagem ou bulas dos
medicamentos);
b) Originais para retirar alguns dados para a ficha de inscrição anexa:
. Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão / Cartão de saúde
. Cartão municipal do idoso
. Contacto telefónico do próprio e de um familiar

4. Preço por viagem: de acordo com o rendimento e o destino escolhido
dando prioridade aos seniores com rendimentos mais baixos;

Rendimento Mensal
(Escalões)

Taxa a aplicar

Comparticipação

1º

≤ 210€

-

32 €

2º

>210 e ≤240

22,5%

47€ a 54€

3º

>240 e ≤300

25%

60€ a 75€

4º

>300 e ≤ 360

27,5%

82€ a 99€

5º

>360 e ≤ 420

30%

108€ a 126€

6º

>420 e ≤ 540

32,5%

136€ a 176€

7º

>540 e ≤ 600

35%

189€ a 210€

8º

>600

≥50%

A definir

PASSEIOS
SÉNIOR
2022

