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REGULAMENTO MUNICIPAL DO  
CARTÃO 65+ - ALTERAÇÃO 

 

PREÂMBULO 
 

No atual quadro legal, os municípios dispõem de 

atribuições no domínio do património, cultura e 

ciência, dos tempos livres e de promoção do desen-

volvimento, em conformidade com o disposto no 

regime jurídico das autarquias locais, aprovado e 

publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. Neste âmbito, e de acordo com a alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo regulamento, 

cabe à câmara municipal apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outras de interesse para o município. 

 

Neste sentido, é do interesse do município da 

Amadora a promoção das condições de vida dos 

seus munícipes, em especial da população sénior, 

pelo elevado risco de pobreza e exclusão social, em 

razão da idade, do isolamento e dos baixos rendi-

mentos. 

 

De acordo com as mais recentes estimativas apre-

sentadas pelo Instituto Nacional de Estatística, a 

população da Amadora está a envelhecer significati-

vamente — os últimos dados demonstram que 22 % 

do total da população residente no município apre-

senta idade igual ou superior a 65 (sessenta e 

cinco) anos, sendo que, destes, 42 % têm mais de 

75 (setenta e cinco) anos. Verifica-se que as 

tendências demográficas do envelhecimento da 

população têm fortes implicações estruturais, o que 

torna necessário analisar e compreender a reali-

dade do envelhecimento de modo a promover 

novas e melhores abordagens preventivas deste 

grupo de população. 

Assim, e considerando que a promoção das 

condições de vida da população sénior constitui 

uma das competências da câmara municipal da 

Amadora, foi criado o Cartão Amadora 65+, em 

2006, tendo este como objetivo beneficiar a popu-

lação sénior residente no município, bem como pes-

soas com incapacidade permanente, pensionistas 

ou reformadas, independentemente da idade. Em 

2009, 2013 e 2019, procedeu-se a alterações a este 

regulamento municipal como forma de ajustar o 

mesmo à realidade do Município. A presente alte-

ração prevê o alargamento do acesso a todas as 

pessoas com 65 ou mais anos, independentemente 

da sua situação laboral, dado que a idade legal da 

reforma tem vindo a aumentar. 

 

O Cartão Amadora 65+ é um documento emitido 

pela câmara municipal da Amadora que pretende 

conceder benefícios na utilização de bens e serviços 

públicos e privados existentes no município e de 

consubstanciar um veículo privilegiado de infor-

mação, assumindo -se como um fator de desen-

volvimento social, contribuindo assim para a dignifi-

cação e melhoria das condições de vida deste grupo 

da população. 

 

O benefício do Cartão Amadora 65+ consubstan-

cia-se no estabelecimento de relação entre a autar-

quia e a população sénior residente na Amadora, 

possibilitando à câmara municipal da Amadora um 

real conhecimento das características sociode-

mográficas deste grupo, assim como agilizar a 

comunicação e divulgação de projetos e serviços 

municipais. Por outro lado, o Cartão Amadora 65+ 

constitui-se como o mecanismo capaz de facilitar o 

acesso a bens e serviços diferenciados por parte da 

população sénior, a custos reduzidos ou calculados 
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em função dos seus rendimentos. 

 

Para a elaboração do presente regulamento, a 

autarquia desencadeou o respetivo procedimento, 

nos termos do disposto no artigo 98.º, n.º 1 do 

Código do Procedimento Administrativo, através da 

publicitação o seu site institucional em 10/05/2022. 

Decorrido o prazo legal não se verificou a constitui-

ção de interessados, razão pela qual não houve 

lugar a audiência de interessados, nos termos do 

disposto no artigo 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo e 

nos termos do disposto no artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, na alínea g) 

do n.º 1 do artigo 25.º, nas alíneas k) e u) do n.º 1 

do artigo 33.º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e do previsto nos artigos 98.º e se-

guintes do Código de Procedimento Administrativo. 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O presente regulamento destina-se à definição de 

critérios de atribuição do Cartão Amadora 65+ pela 

câmara municipal da Amadora, bem como todo o 

procedimento tendente à concessão do mesmo. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 
 

O Cartão Amadora 65+ destina-se a beneficiar ido-

sos, pensionistas e reformados residentes no muni-

cípio da Amadora, bem como pessoas com incapaci-

dade permanente, pensionistas ou reformadas, 

independentemente da idade. 

 

Artigo 3.º 
Beneficiários 

 

1. Podem beneficiar do Cartão Amadora 65+ todos 

os cidadãos residentes no município da Amadora 

que tenham 65 ou mais anos, independentemente 

da sua situação laboral. 

 

2. Podem também beneficiar do Cartão Amadora 

65+ todos os cidadãos, independentemente da 

idade, residentes no município, que se encontrem 

reformados ou sejam pensionistas, bem como os 

beneficiários de pensão de invalidez por incapaci-

dade permanente ou da prestação social para a 

inclusão, podendo esta pensão ser cumulativa com 

outros rendimentos provenientes de atividade 

profissional. 

 
Artigo 4.º 
Emissão 

 

1. O Cartão Amadora 65+ é emitido pela câmara 

municipal da Amadora a pedido do/a beneficiário/a 

e a título gratuito. 

 

2. O Cartão Amadora 65+ é emitido em nome do 

titular, sendo pessoal e intransmissível. 

 

Artigo 5.º 

Processo de Candidatura 
 

1. O pedido de adesão ao Cartão Amadora 65+ será 

efetuado em formulário próprio, devidamente assi-

nado, nos serviços da câmara municipal da 

Amadora ou em locais a designar para o efeito. 

 

2. Os documentos necessários à instrução do pedi-

do de adesão ao Cartão Amadora 65+ são: 

a) Fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de 
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cidadão, com menção expressa de que a mesma foi 

autorizada pelo respetivo titular; 

b) Número de contribuinte; 

c) Comprovativo de rendimentos atualizado; 

d) Comprovativo de morada. 

 

3. O processo de candidatura ao Cartão Amadora 

65+ é sujeito a avaliação e parecer técnico, reser-

vando-se a câmara municipal da Amadora ao direito 

de ponderar na decisão elementos excecionais do 

mesmo, podendo para tal solicitar documentação 

adicional sempre que considere necessário. 

 
Artigo 6.º 

Benefícios do Cartão Amadora 65+ 
 

1. Quem aderir ao Cartão Amadora 65+ poderá 

beneficiar das seguintes vantagens: 

a) Redução de 65 (sessenta e cinco) % nas taxas 

relativas à emissão de certidões e/ou fotocópias de 

documentos emitidos pela Autarquia, nos quais o 

titular do cartão tenha interesse direto ou legitimo; 

b) Descontos em % variável em atividades desen-

volvidas por associações culturais, recreativas e 

desportivas; 

c) Redução em % variável em eventos culturais 

promovidos por outras entidades; 

d) Descontos em % variável nas empresas do mu-

nicípio que adiram ao projeto. 

 

2. O Cartão Amadora 65+ concede aos seus benefi-

ciários o acesso a projetos e serviços de âmbito 

social prestados pela Câmara Municipal da 

Amadora, bem como a atribuição de eventual com-

participação, em função do escalão em que o/a 

beneficiário/a se encontre, sendo a sua titularidade 

condição imprescindível à integração nos mesmos. 

 

3. Para os efeitos previstos no número anterior, 

serão considerados os rendimentos individuais do/a 

beneficiário/a, bem como o valor do Indexante de 

Apoios Sociais (IAS), em conformidade com a 

seguinte tabela:  

 

4. Sempre que o/a beneficiário/a não entregue os 

documentos relativos à declaração de rendimentos, 

é colocado automaticamente no 3.º escalão. 

 

Artigo 7.º 

Utilização do Cartão Amadora 65+ 
 

1. O Cartão Amadora 65+ concede aos seus benefi-
ciários vantagens no acesso a bens e serviços de 
empresas e associações aderentes, nos termos 
seguintes: 
a) O Cartão Amadora 65+ é validamente utilizável 
em todas as Empresas e Associações que ostentem 
na sua montra o autocolante do referido cartão, a 
editar e a fornecer por esta câmara municipal; 
b) Os benefícios concedidos destinam-se à aquisi-
ção de bens e serviços para uso exclusivo do titular 
do Cartão; 
c) Os benefícios concedidos não são acumuláveis; 
d) Para usufruir dos benefícios prestados por em-
presas ou associações aderentes, o/a beneficiário/a 
deverá exibir o Cartão Amadora 65+ e o bilhete de 
identidade ou cartão do cidadão. 

 
2. O Cartão Amadora 65+ concede aos seus benefi-
ciários vantagens no acesso a serviços prestados 
pela Câmara Municipal da Amadora, nos termos 
seguintes: 
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Escalões Rendimento individual do/a beneficiário/a 

1.º Inferior ou igual a 1 vez o valor do IAS. 
2.º Superior a 1 vez o valor do IAS e inferior a 1,5. 
3.º Superior a 1,5 o valor do IAS. 

  



a) As vantagens concedidas destinam -se à 
aquisição de serviços para uso exclusivo do/a titular 
do cartão. Os descontos concedidos não são acu-
muláveis; 
b) Para usufruir dos descontos nas tarifas de even-
tos culturais, o/a beneficiário/a deverá exibir o 
Cartão Amadora 65+ e o Bilhete de Identidade ou 
cartão do cidadão; 
c) Para usufruir dos descontos nas taxas de emis-
são de certidões e/ou fotocópias de documentos 
emitidos pela autarquia, o/a beneficiário/a deverá 
exibir o Cartão Amadora 65+ e o bilhete de identi-
dade ou cartão do cidadão; 
d) Para usufruir de outros projetos ou serviços de 
âmbito social prestados pela autarquia, o/a benefi-
ciário/a deverá indicar o número do respetivo 
Cartão Amadora 65+. 

 

Artigo 8.º 

Obrigações dos beneficiários 
 

Constituem obrigações dos beneficiários: 
a) Informar previamente a câmara municipal da 
Amadora da alteração de residência; 
b) Informar a câmara municipal da Amadora sobre 
a perda, roubo ou extravio do cartão. A responsabi-
lidade do titular só cessará após comunicação por 
escrito da ocorrência. 

 

Artigo 9.º 

Cessação do direito de utilização do Cartão 

Amadora 65+ 
 

Constituem causas da cessação do direito de utiliza-
ção do Cartão Amadora 65+: 
a) As falsas declarações para obtenção do cartão, 
que terão como consequência imediata a sua anu-
lação, bem como a devolução dos valores corre-
spondentes aos benefícios obtidos e a interdição do 
acesso aos apoios previstos no presente regula-

mento por um período de 2 anos, sem prejuízo do 
competente procedimento judicial, se aplicável; 

b) A não apresentação da documentação solicitada; 

c) A alteração da residência; 

d) A utilização do cartão por terceiros, bem como a 

sua venda, os quais terão como consequência ime-

diata a sua anulação. 
 

Artigo 10.º 

Validade do Cartão 

 
O Cartão Amadora 65+ é válido por 5 (cinco) anos, 
devendo o/a beneficiário/a requerer, ao fim desse 
período, a sua renovação. 

 
Artigo 11.º 

Tratamento de Dados Pessoais 
 

Os dados pessoais facultados no âmbito deste apoio 
serão alvo de tratamento por parte dos serviços da 
câmara municipal da Amadora, até 12 (doze) meses 
após a conclusão do processo associado ao mesmo, 
sem prejuízo da sua conservação para além desse 
período para cumprimento de obrigações munici-
pais e/ou legais. 

 

Artigo 12.º 

Omissões ao Regulamento 
 

O presente regulamento sobrepõe-se a qualquer 
outro regulamento do município da Amadora que o 
contrarie. As omissões que se verifiquem no âmbito 
do presente regulamento serão supridas por delibe-
ração da câmara municipal da Amadora. 
 

Artigo 13.º 

Entrada em vigor 
 

O presente regulamento entra em vigor no dia 

seguinte à publicação no Diário da República. 
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