
Campo de Férias “Férias Ativas” 

 

Campo de Férias com o n.º de registo 208, de 24 de Março de 2014, concedido pelo Instituto Português do do Desporto e da 
Juventude – Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo | Distinguido como Campo de Férias Municipal Recomendado em 2019, 

atribuído pela Cidade Social, no âmbito do Programa Município Amigo do Desporto. 

 
NORMAS ESPECÍFICAS DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO ONLINE NO CAMPO DE FÉRIAS 

“FÉRIAS ATIVAS” - EDIÇÃO INVERNO 2020 
 
 

1. As Férias Ativas Inverno 2020 decorrerão entre os dias 27 e 31 de Janeiro de 2020; 
 

2. Podem participar nas Férias Ativas crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 
e os 12 anos, inclusive, que sejam residentes no concelho de Alcanena ou filhos de 
trabalhadores que exerçam a sua atividade profissional no concelho de Alcanena ou que 
estejam matriculados em estabelecimentos de ensino do concelho de Alcanena. 

 
3. O número de inscrições está limitado a 40 vagas; 

 
4. As inscrições decorrem a partir de 13/Janeiro e encerram quando todas as vagas estiverem 

preenchidas; 
 

5. As inscrições decorrerão exclusivamente online na seguinte plataforma: 
https://sites.google.com/site/feriasemalcanena/; 
 

6. O valor a pagar por semana é de 12,50€, podendo a inscrição incluir alimentação, por um 
acréscimo de 20,00€: 

 

 Valor a pagar  

Inscrição 12,50€ 

Alimentação (acresce à inscrição) 20,00€ 

 
 

7. Se o interessado solicitar alimentação, a sua inscrição incluirá o almoço e o lanche; 
 

8. Está previsto um desconto de 50% na inscrição de: 
 

a. Irmãos; 
 

b. Alunos detentores do escalão A (com a apresentação de comprovativo), ou alunos 
carenciados e identificados pela área social. 

 
c. Estes descontos não são cumuláveis; 

 
 

Tipo de inscrição Valor a pagar 

Inscrição com alimentação 32,50 € 

Inscrição com alimentação e com descontos (Escalão A ou irmãos) 26,25 € 

Inscrição sem alimentação 12,50 € 

Inscrição sem alimentação e com descontos (Escalão A ou irmãos) 6,25 € 

 
9. Não está previsto qualquer desconto referente à alimentação; 

https://sites.google.com/site/feriasemalcanena/
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10. O interessado em inscrever-se deve aceder à plataforma online, preencher todos os dados 
solicitados no formulário e, no final, deve submeter a inscrição. Sempre que inscrever mais 
do que um participante, o interessado deve preencher um novo formulário e inserir todos 
os dados solicitados, mesmo quando os mesmos sejam repetidos. Em caso algum o 
interessado deve “voltar atrás” no mesmo formulário, para usar dados semelhantes como a 
morada ou os contactos, sob pena de a inscrição não dar entrada no sistema. 

 
11. As inscrições têm caráter provisório. O interessado deve aguardar o contacto dos serviços 

de Desporto e Tempos Livres (DTL), através de SMS, no qual é confirmada a inscrição e 
disponibilizados os dados para pagamento; 
 

12. Os serviços de DTL contactarão apenas os interessados inscritos até ao preenchimento das 
40 vagas previamente estipuladas. 

 
13. Após a confirmação da inscrição o interessado dispõe dos dois dias úteis seguintes para 

proceder ao seu pagamento; 
 

14. O pagamento da inscrição poderá ser efetuado de duas formas: 
 

a. Pessoalmente, no Espaço do Cidadão da Câmara Municipal de Alcanena (CMA) ou 
na Delegação da CMA, em Minde; ou 

 
b. Através de transferência bancária para o NIB 0035 0024 00000316430 09, sendo 

que; 
 

i. É obrigatório remeter o comprovativo de pagamento para os dois e-mails 
adiante indicados: taxas@cm-alcanena.pt, desporto@cm-alcanena.pt e 
tesouraria@cm-alcanena.pt nos mesmos dois dias úteis que dispõe para 
proceder ao seu pagamento; 

 
ii. É obrigatório, aquando do envio do comprovativo, disponibilizar os dados 

referentes à participação, abaixo solicitados:  
 

1. Nome do participante; 
2. NIF do participante; 
3. Semana em que se inscreve; 
4. Se a inscrição contempla alimentação, ou não; e 
5. Se há algum desconto associado à inscrição 

 
15. A inscrição considera-se definitiva quando: 

 
a. O pagamento é efectuado presencialmente, num dos locais acima referidos; ou 

 
b. Depois de recebido e verificado o comprovativo de transferência bancária, 

acompanhado dos dados referentes à participação acima referidos; 
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16. Em caso de ausência de pagamento no prazo fixado, a inscrição do participante será 
cancelada; 

 
17. Em caso de desistência de participação, o participante deve informar de imediato os 

serviços de DTL, sendo que, caso não o faça, poderá ver a sua participação suspensa em 
futuras edições; 

 
18. Qualquer omissão referente neste documento será alvo de análise e de decisão por parte 

dos responsáveis da CMA. 


