
 

O Programa Férias Ativas 2021 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 residentes da Freguesia de Benfica. 

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) As Férias Ativas 2021 dividem-se nos seguintes turnos: 

- Turno A - 12 de julho a 23 de julho; 
- Turno B - 26 de julho a 06 de Agosto; 
- Turno C - 9 de Agosto a 20 de agosto 
- Turno D - 23 de agosto a 03 de Setembro; 

 
2) As inscrições para as Férias Ativas irão decorrer nos seguintes períodos: 

- 19 de Maio a 31 de Maio 

• 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, 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: 

 

a) Escalão Rendimento coletável Valor a Pagar 
Escalão A Até 7.091,00€  -  10,00 € 
Escalão B mais de 7.091,00€ a 10.700,00€ -  30,00 € 
Escalão C mais de 10.700,00€ a 20.261,00€  -  60,00 € 
Escalão D mais de 20.261,00€ a 25.000,00€  - 90,00 € 
Escalão E mais de 25.000,00 a 36.856,00€  - 120,00 € 
Escalão F mais de 36.856,00€ a 80.640,00€ -  150,00 € 

 

b) Desconto 

Caso se verifique a frequência de irmãos, os valores fixados sofrem as seguintes reduções: 

2º filho escalão imediatamente anterior ao 1º filho; 
3º filho escalão imediatamente anterior ao 2º filho;  
4º filho escalão imediatamente anterior ao 3ª filho; 
5º filho escalão imediatamente anterior ao 4ª filho; 
6º filho escalão imediatamente anterior ao 5º filho; 

 

c) Participantes não residentes na freguesia: 160€ 

 

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 Certidão de IRS 2020 (nota de liquidação); 
- Fotocópia do Comprovativo de Eleitor e Residente em Benfica, de Estudante fora da freguesia. 

 

6) Se o educando estiver inscrito nos programas de verão da CAf ou Academia do Saber, a inscrição nas 
“Férias Ativas 2021” ficará automaticamente excluída, por motivos de pandemia as crianças não poderão 
circular entre projetos.  

7) Ao realizar a inscrição nas Férias Ativas, 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. 

8) Todos os casos omissos a junta de freguesia de Benfica é quem a responsável pelas tomadas de decisão.  
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