
PROGRAMA TURISMO SÉNIOR 
HOTEL PRAIA DOURADA 

PORTO SANTO (MADEIRA) 
 
Data da Viagem: 20 a 27 Outubro/06. 
Data de Inscrições: 31 de Agosto a 29 de Setembro/06. 
 
Condições:  
Cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos (com 59 anos só 
poderão inscrever-se se completarem os 60 anos até ao dia da partida). 
Poderão ser acompanhados pelos respectivos cônjuges, independente 
(da idade destes ou com um cidadão português, com idade entre os 18 e 
59 anos, apenas nos casos em que o participante necessite de apoio 
(devendo por isso, apresentar uma declaração médica comprovativa) ou 
ainda filho(a) que apresente um grau de deficiência não superior a 60% 
(caso o participante viaje igualmente com o seu cônjuge, o filho(a) 
ocupará o mesmo quarto ficando em cama suplementar), devendo por 
isso, apresentar uma declaração comprovativa. 
 
Custo: 
 Escalão de Rendimentos, mensal: 
    1.  Inferior ou igual a € 223,24--------------------------------------€58,00 

2. Superior a € 223,24 e inferior ou igual a €385,90----------€110,00 
3. Superior a €385,90 e inferior ou igual a €771,80-----------€169,00 
4. Superior a €771,80-----------------------------------------------€256,00 

Nota: Ao valor estabelecido para as estadas acresce o quantitativo 
respeitante à passagem aérea, no valor de €155,00 (valor sujeito a 
alterações). 
  
Documentos a apresentar, por cada Sénior, na fase de inscrição: 

• Cópia do Bilhete de Identidade; 
• Cópia do Número de Identificação Fiscal, Número de Identificação 

de Segurança Social e cópia da Declaração comprovativa de 
rendimentos – Nota de Liquidação respeitante ao rendimento 
bruto para efeitos de IRS – 2005 e pagarão o escalão 
correspondente ao respectivo rendimentos mensal; 

• Quando o participante necessite de apoio, deverá apresentar 
declaração médica comprovativa, o que permitirá que este possa 
ser acompanhado por um cidadão português com idade 
compreendida entre os 18 e os 59 anos; 

• Caso os participantes ou acompanhantes aufiram rendimentos 
mensais superiores a €771,80 não necessitam de apresentar 
qualquer comprovativo de rendimentos. 

Local de Inscrição e pedidos de informação: 
Posto Municipal de Turismo de Montalegre / Telef.: 276511010 


