RESUMO DO PROGRAMA

DESISTÊNCIA

Conheça o coração do Alto Minho, onde predomina o verde da
paisagem, tradições e encantos do seu património. Visite
Valença, Melgaço, Viana do Castelo, Vila Nova Cerveira e
Santiago de Compostela.

A comunicação da desistência, deve ser feita por telefone e
por escrito, até 10 dias antes do início da atividade, salvo por
motivo de força maior (morte de familiar, doença súbita ou
acidente), devidamente comprovado.
O pedido de reembolso deve ser efetuado, por escrito, até 15
dias após a desistência.

ALOJAMENTO
DESLOCAÇÕES
Hotel Lara ***, localizado junto ao centro histórico da cidade
de Valença do Minho.
DESTINATÁRIOS
Beneficiários aposentados e respetivos cônjuges, com cartão
atualizado.

A deslocação faz-se a partir de Lisboa, em local, dia e hora
indicados no ofício de seleção.
 A eventual paragem em Coimbra ou Porto para
entrada/saída de beneficiários, far-se-á desde que
previamente solicitada pelo beneficiário e acordada com
os SSAP.
 A entrada no autocarro far-se-á por chamada, respeitando
a idade do participante, por ordem decrescente.

INSCRIÇÃO
Deve ser efetuada diretamente em www.ssap.gov.pt no
“ESPAÇO DO BENEFICIÁRIO”, ou na sua impossibilidade,
enviar a ficha de inscrição para seniores@ssap.gov.pt , com os
seguintes documentos:
 Declaração Modelo 3 de IRS, de 2019;
 Nota de Demonstração de Liquidação de IRS de 2019;
 Último recibo de renda de casa ou amortização anual da
mesma, se aplicável.

O PROGRAMA INCLUI







Caso esteja dispensado da entrega de IRS deve apresentar:
 Declaração anual das pensões auferidas em 2019 da Caixa
Geral de Aposentações e/ou Centro Nacional de Pensões;
 Certidão de não declaração de rendimentos de 2019
emitida pelas Finanças.
Na impossibilidade de efetuar a inscrição por meios
eletrónicos, e apenas nesse caso, deve deslocar-se
presencialmente, aos serviços abaixo indicados:

RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES









Só são consideradas válidas inscrições acompanhadas
pelos documentos solicitados.
ESTÃO ISENTOS DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS ACIMA
REFERIDOS OS BENEFICIÁRIOS QUE APRESENTARAM
CANDIDATURAS COMPLETAS NAS FÉRIAS SÉNIOR 2021

NAS
ATIVIDADES
CORRENTE ANO.

DESENVOLVIDAS

NO

Cumprir as normas definidas pela Direção-Geral de Saúde
e legislação em vigor.
Possuir equipamento de proteção individual (máscara
descartável e álcool gel).
Cumprir as regras de etiqueta respiratória, da lavagem
correta das mãos e do distanciamento social.
Taxas turísticas.
Refeições durante a viagem de ida.
Consumos extra – vinho, café e outros.
Ingressos em Museus, Monumentos, Casinos e Barcos.
Participação em passeios, atividades ou eventos não
incluídos no programa.
NOTAS IMPORTANTES



SELEÇÃO
De acordo com as “Normas de Funcionamento das Férias
Sénior”.
Os beneficiários poderão consultar o resultado da seleção em
www.ssap.gov.pt no “ESPAÇO DO BENEFICIÁRIO”.

Transporte de ida e volta entre o local de partida e o local
da atividade e passeios locais.
Estadia em regime de pensão completa.
Alojamento em quarto duplo com WC privativo.
Ementa fixa com serviço de mesa ou self-service.
Animador para acompanhamento do grupo.
Seguro de acidentes pessoais. A cobertura de Despesas de
Tratamento, Transporte Sanitário e Repatriamento por
Acidentes, fica sujeita a uma franquia de 5,00€, aplicada
por sinistro e pessoa segura e será deduzida ao montante
total a reembolsar ao beneficiário.







A sua saúde, segurança e bem-estar são a prioridade dos
SSAP, por isso contamos com a sua colaboração para que
esta atividade decorra com a maior “normalidade” possível
cumprindo rigorosamente as orientações DGS.
Poderá ser anulada a atividade, quando o nº de inscritos for
inferior a metade das vagas previstas ou por motivos de
força maior que impossibilitem a sua realização.
O n.º de participantes é limitado ao n.º de vagas existentes.
Este programa pode sofrer alterações por motivos
imprevistos.
Os dados solicitados são tratados de acordo com o
Regulamento Geral de Proteção de Dados e destinam-se
unicamente à instrução do processo de candidatura à
atividade.

COMPARTICIPAÇÃO POR BENEFICIÁRIO
Escalão

Comparticipação

≤ a 237,00€

1.º

37,00 €

de 237,01€ a 437,00€

2.º

55,00 €

de 437,01€ a € 637,00€

3.º

74,00 €

de 637,01€ a € 837,00€

4.º

92,00 €

de 837,01€ a € 1.500,00€

5.º

129,00 €

> a 1.500,00€

6.º

157,00 €

Capitação

