
REGULAMENTO

O Programa Benfica em Férias 2020 tem como objetivo a oferta de tempos livres nas férias escolares de 
Verão para crianças e jovens dos 6 aos 14 anos, residentes e que não estejam inscritos nas escolas públicas 
de Freguesia, salvo a exepção do 3º ciclo de ensino público.

Através de campos de férias não residenciais preenchidas com atividades de caráter lúdico, desportivo 
e de aventura, pretende-se promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, e contribuir 
para a prática de hábitos de vida saudáveis com momentos de lazer, divertimento e socialização entre 
os participantes.

1) Benfica em Férias 2020 divide-se nos seguintes turnos:

- Turno A - 29 de junho a 10 de julho;

- Turno B - 13 de julho a 24 de julho;

- Turno C - 27 de julho a 7 de agosto

- Turno D - 10 de agosto a 21 de agosto

- Turno E – 24 de Agosto a 28 de agosto

2) As inscrições para o Benfica em Férias irão decorrer nos seguintes períodos:

- 16 a 23 de junho 

• online, preenchendo o formulário disponível em www.jf-benfica.pt e anexando a documentação solicitada.

O pagamento deverá ser efetuado até 48h após a inscrição (a partir do dia 17 de Junho), na receção 
do Complexo Desportivo da JFB.

NOTA: A inscrição só é valida após pagamento.

3) A inscrição em mais do que um turno ficará condicionada à existência de vagas.

4) As comparticipações a pagar pela inscrição de cada participante serão definidas pelos seguintes 
critérios:

Escalão da Segurança Social:

Escalão A – 23€ por turno;

Escalão B – 55€ por turno;

Escalão C e mais – 85€ por turno; 

5) No ato da Inscrição é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos (a não apresentação 
de algum destes implica a não aceitação da inscrição):

- Fotocópia do Documento de Identificação do Participante;

- Fotocópia do Documento de Identificação do Encarregado de Educação;

- Fotocópia da Declaração de Escalão Segurança Social;

- Fotocópia do Comprovativo de Eleitor e Residente em Benfica.

6) Ao realizar a inscrição no Benfica em Férias, é concedido o acesso da Junta de Freguesia de Benfica aos

documentos de identificação dos Encarregados de Educação e respetivo(s) Educando(s), para efeitos das 
atividades nas quais se inscreve.

Turnos: A / B / C / D Turnos: E
Escalão A – 13€ por turno;

Escalão B – 35€ por turno;

Escalão C e mais – 62,50€ por turno;


