
O QUE É?
Medida de inclusão social do Município de Palmela para a 
população 60+, promovida pela Câmara Municipal em parceria 
com os agentes económicos, entre eles, o comércio local,     
que visa reforçar a participação da população idade maior,  
valorizar o seu papel na comunidade e facilitar a sua qualidade 
de vida, em particular, daqueles que têm recursos �nanceiros 
mais baixos.

Tem dois escalões, A e B, em função dos rendimentos do agre-
gado familiar (escalão A, rendimento mensal per-capita inferior 
ou igual a 80% da retribuição mínima mensal garantida em 
vigor; escalão B, rendimento mensal per-capita superior a 80% 
da retribuição mínima mensal garantida).

A QUEM SE DESTINA?
•  Pessoas com 60+ anos, residentes no concelho de Palmela.

•  Aposentados da Câmara Municipal de Palmela, independen-
temente da área de residência.

ONDE UTILIZAR?
Nos serviços da Câmara Municipal e nas entidades parceiras 
cartão Municipal IDADE MAIOR, em que esteja a�xada a 
imagem cartão municipal IDADE MAIOR.

CUSTO E VALIDADE
O cartão municipal IDADE MAIOR é gratuito.
Após a sua emissão tem a validade de 2 anos, devendo ser            
renovado, 30 dias antes do termo do prazo.

ONDE REQUERER
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?
Pode solicitar o cartão municipal IDADE MAIOR nos:

Espaços de Atendimento Municipal
Atendimentos de Quinta do Anjo e Palmela: 
Dias úteis [08h30 – 15h30]
Prolongamento de horário em Palmela [4ª feira até às 19h00]

Atendimentos de Pinhal Novo: 
Dias úteis [09h00 – 16h00]
Prolongamento de horário em Pinhal Novo [3ª feira até às 19h00]
Loja Móvel de Palmela [2ª a 6ª feira - Circuito e horário em 
www.cm-palmela.pt]

Com a entrega dos seguintes documentos

•  Formulário - Candidatura Cartão Municipal IDADE MAIOR; (Se 
preferir, pode previamente descarregar o formulário no site da 
Câmara Municipal de Palmela em www.cm-palmela.pt. Caso 
tenha di�culdades no seu preenchimento não hesite em pedir 
ajuda nos Postos de Atendimento Municipal);

•  Fotocópia do documento de identi�cação (Bilhete de Identi-
dade/Cartão de Cidadão);

• Fotocópia da declaração de Rendimentos (IRS) do ano civil 
anterior; (no caso de estar isento da entrega do IRS, fotocópia 
da declaração da pensão/reforma).

VANTAGENS
Com a apresentação do cartão municipal IDADE MAIOR bene-
�cia de imediato, de acordo com o escalão A ou B, de:

• Descontos em produtos e/ou serviços nas entidades aderentes, 
mediante condições por estas estabelecidas e protocoladas 
com a Câmara Municipal de Palmela;

• Acesso gratuito ou, mediante valores reduzidos e/ou condi-
ções especiais de acesso, a iniciativas / serviços e outros,      
da responsabilidade da Câmara Municipal de Palmela;

• Acesso privilegiado a informação relevante da atividade do 
Município, em particular dos programas e iniciativas para a 
população idade maior e de outras temáticas do seu interesse.

Consulte o Guia Informativo em www.cm-palmela.pt
Faça o seu cartão nos Espaços de Atendimento 

Municipal ou na Loja Móvel de Palmela
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 Espaços de Atendimento Municipal
Atendimentos de Quinta do Anjo e Palmela | Dias úteis 08h30 - 15h30

Prolongamento de horário em Palmela – 4 ª feira até às 19h00
Atendimento de Pinhal Novo | Dias úteis 09h00 - 16h00

Prolongamento de horário em Pinhal Novo – 3º feira até às 19h00
Loja Móvel de Palmela 2º a 6º feira

Circuito e horário em www.cm-palmela.pt | Tel.: 212 336 666

cartão municipal

Idade Maior
Cidadania Ativa da população 60+

Vantagens e descontos 
para a população 60+ em diversas áreas e serviços:
   ALIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO

   ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL / LAZER

   EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO / INFORMAÇÃO

   ESTÉTICA / BELEZA / BEM ESTAR

   EXERCÍCIO / SAÚDE

   MODA E ACESSÓRIOS / DECORAÇÃO 

   RESPOSTAS SOCIAIS

   TRANSPORTES / OFICINAS / ESCOLAS DE CONDUÇÃO

   TECNOLOGIA (INFORMÁTICA) / AGÊNCIAS DOCUMENTAÇÃO / PAPELARIAS
   OUTROS
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Vantagens e descontos
para a população 60+ em diversas áreas e serviços:
   ALIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO
  ANIMAÇÃO SÓCIO CULTURAL / LAZER
  EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO /  INFORMAÇÃO
  ESTÉTICA / BELEZA / BEM-ESTAR
  EXERCÍCIO / SAÚDE
  MODA E ACESSÓRIOS / DECORAÇÃO 
  RESPOSTAS SOCIAIS
  TRANSPORTES / OFICINAS / ESCOLAS DE CONDUÇÃO
  TECNOLOGIA (INFORMÁTICA) 

AGÊNCIAS DOCUMENTAÇÃO / PAPELARIAS
  OUTROS


