
• Juntas de Freguesia;
• Associações Locais;
• Unidade de Saúde Familiar;
• Unidade de Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e 
Juventude (Complexo Desportivo);

+ Informações: 

www.cm-vilanovadepoiares.pt

®

desporto@cm-vilanovadepoiares.pt
tel 964 038 645 / telf 239 420 850

+ Informações



Locais de 
Inscrição

• Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal
• Enviadas digitalmente para o email, desporto@cm-vilanovadepoiares.pt
*No ato da inscrição poderá recolher o seu Kit de Inscrição.

Ao inscrever-se no Programa o/a 
participante fica coberto pelo seguro do 
Município de Vila Nova de Poiares. 

Seguro

Até julho de 2023.
Duração

5,00€/Mês
Comparticipação

60+ inclusive
Critério de Inscrição: 

*Inscrição de um casal, basta um dos elementos ter 
60 anos, completados até à data de entrega da inscrição.

De 7 a 11 de novembro 2022
Período de Inscrições

Ginásio Healthy Fitness Gym
Local de Aulas

Grupo 1 (10 participantes): 
Quarta e Sexta das 10h às 11h 
Grupo 2 (10 participantes):
Quarta e Sexta das 11h às 12h

Horários das Aulas

• Promoção do envelhecimento ativo da população sénior através da 
prática de atividade física regular;
• Incluir a população sénior, aumentando a sua participação em 
programas e atividades disponíveis;
• Fomentar processos de socialização e combate ao isolamento.

           Objetivos

Atividades 
do Programa

• Duas aulas por semana de atividade 
física acompanhados por profissionais 
qualificados;
• Três momentos de avaliação da 
aptidão física (inicial, intermédia e 
final);
• Questionário Preliminar de Saúde;
• Questionário de qualidade de vida e 
bem-estar psicológico;
*Poderão existir outras atividades inseridas no Programa, 
de caráter pontual.

Este Programa surge tendo em conta os indicadores apresentados nos 
Censos 2021. Segundo a informação recolhida, estamos neste momento a 
assistir a um fenómeno de duplo envelhecimento da nossa população, 
com uma diminuição dos grupos etários mais jovens e um aumento dos 
grupos etários mais velhos. Para dar resposta a este fenómeno criámos o 
Programa Fit Sénior, cujo principal objetivo é fomentar um envelhecimento 
ativo através da prática de atividade física regular. Promovendo desta 
forma a manutenção e desenvolvimento de capacidades físico-motoras, 
incidindo ainda em processos de socialização e combate ao isolamento.

Porquê Inscrição 
Passo a Passo

• Preenchimento e entrega de impresso próprio;
• Apresentação do Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão;
• Apresentação de Comprovativo de Residência.
*Após efetuar a respetiva inscrição o participante irá ser contactado para posterior agendamento da
avaliação inicial.


