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Email: servicosocial@cmnordeste.pt 

“O fenómeno natural do envelhecimento 

não deve ser encarado como um facto 

consumado, mas antes como uma etapa 

que é necessário valorizar.” 

Carlos Mendonça 

 

Câmara Municipal do Nordeste 

Gabinete de Ação Social 

da Câmara Municipal de  

Nordeste 

Visite– nos na Web em:   

www.cmnordeste.pt 

Parcerias da Sociedade Civil: 

Açoróptica—Sociedade Açoriana de ótica e  

Ourivesaria, LDA 

Albano Vieira S.A—Fabrica de Blocos da  

Algarvia 

Análises Clinicas Machado LDA. 

Associação Sol Nascente 

Auto Feteira—Oficina de Reparações Auto, 

LDA. 

Caixilharia José Dâmaso Pimentel 

Casa de Pasto O Cardoso 

Centro Médico Dr.ª Cristina Gaspar, LDA 

Clinica de Nutrição de Nuno Velho Cabral, 

LDA. 

InforNordeste, S.U LDA. 

Jardim da Teresa 

Loja da Patrícia 

Loja 3—Santa Casa da Misericórdia de  

Nordeste 

MiniMercardo José Simas Moniz & Filhos, 

LDA 

MJA—Atelier de Costura 

Nordeste Ativo, S.A, E..M 

Paula Cabeleireira 

Salão Graça 

Spazio 



Como requerer 

Os requerentes do Cartão devem apresentar a 

sua candidatura junto do Gabinete de Ação  

Social da Autarquia, através de requerimento 

próprio disponibilizado por ele ou na página  

eletrónica do Município. 

A quem se destina 

 Podem benef ic ia r  do  Car tão,  
todos os cidadãos residentes no  
Concelho de Nordeste desde que:  

a. Tenham idade igual ou superior a 65 
anos; 

b. Tenham residência no Concelho de 
Nordeste há pelo menos um ano e 
estar recenseado no mesmo. 

Cartão Dar Vida aos Anos 

Benefícios do Cartão 

1) O Cartão, concede aos seus titulares:  

a. Benefícios em iniciativas culturais,  

recreativas e desportivas promovidas 

pela autarquia; 

b. 50% de descontos nas tarifas e  

taxas de acesso a equipamentos munici-

pais de lazer, desportivos e culturais; 

c. Transpor te  e  renovação  de  

receituário crónico, em parceria com o 

Centro de Saúde de Nordeste; 

d. Descontos  resultantes de parcerias com 

a sociedade civil; 

e. Visitas Domiciliárias para acompanha-

mento dos idosos mais solitários, com-

batendo o isolamento. 

2) Os titulares do Cartão beneficiam, 

 igualmente, dos seguintes apoios, pela  

Câmara Municipal, quando o rendimento per 

capita não ultrapasse o salário mínimo regional: 

 

a. Apoio na aquisição de receituário  

crónico (50,00€ anuais), em farmácias  

sediadas no concelho, não podendo ser  

cumulativo com outros apoios para o mesmo 

fim; 

b. Isenção de taxas municipais associadas 

 à execução de obras de conservação,  

amplificação, alteração e reconstrução de 

fogo destinado exclusivamente a  

habitação e cujo o orçamento total não  

ultrapasse os 10.000€; 

c. Execução, mediante solicitação, com 

 descrição de pequenas tarefas, de pequenas  

reparações e manutenção das suas  

habitações ao abrigo do projeto “Oficina  

Domiciliária”; 

 

Documentos a apresentar 

a. Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão 

de Cidadão; 

b. Cópia do Cartão Contribuinte; 

c. Atestado emitido pela Junta de Freguesia, 

onde conste expressamente que reside há  

pelo menos um ano na freguesia, a  

composição do agregado familiar e o  

número de eleitor do candidato; 

d. 1 fotografia tipo passe, atualizada (a tirar 

pelo Município); 

e. Última nota demonstrativa de liquidação 

de IRS e respetiva declaração, de todos os  

elementos que constituem o agregado, ou, 

se for o caso, certidão de isenção emitida 

pelo Serviço  de Finanças; 

f. Declaração com total da pensão mensal e 

anual do ano anterior, bem como da  

declaração do complemento regional de 

pensão; 

g. Declaração da Segurança Social  

comprovativa do recebimento, ou não, de 

outras pensões e subsídios, tais como RSI, 

Subsídio de desemprego e social de  

desemprego, entre outras, para todos os 

elementos do agregado com idade igual 

ou superior a 16 anos; 

  
 


