
Assunto: Candidaturas Programa INATEL 55+.pt – 1ª Fase 2021

Exmo.(a) Sr.(a),

A Fundação INATEL vai lançar, no próximo mês de janeiro, a edição de 2021 do Programa INATEL 55+.pt. 
Atendendo à importância do Programa para o desenvolvimento dos territórios e acesso ao lazer para todos 
os cidadãos e cidadãs, solicita-se o vosso melhor apoio na divulgação do Programa e eventual apoio aos 
interessados na formalização das candidaturas. 

À semelhança das edições anteriores, a participação no Programa encontra-se condicionada a uma 
candidatura prévia por parte dos participantes.

Assim, temos o prazer de informar que as candidaturas para a 1ª fase do programa INATEL 55+.pt 2021 
(viagens a realizar entre março e maio), decorrerão entre os dias 04 e 15 de janeiro de 2021:

• Entre 04 e 08 janeiro – exclusivo para candidaturas do 1º e 2º escalões
• Entre 11 e 15 janeiro – candidaturas do 3º e 4º escalões

No contexto atual, com aplicação de medidas extraordinárias para resposta à situação da doença COVID-19, 
a Fundação INATEL privilegia o atendimento não presencial, com candidaturas efetuadas por correio 
eletrónico (e-mail) ou por correio registado, mediante o envio de toda a documentação necessária, 
conforme regulamento.

Caso os utentes pretendam atendimento presencial, este só será possível, mediante   agendamento 
prévio. Para este efeito, os interessados deverão contactar a INATEL Local mais próxima, a partir do dia 14 
de dezembro, para marcações entre os dias 4 e 15 de janeiro, consoante o escalão de rendimento acima 
mencionado. 

No verso, constam as condições e os documentos necessários à candidatura, bem como a listagem de 
viagens. 

Sem outro assunto de momento,
Subscrevemo-nos com a mais elevada estima e consideração.

Francisco Madelino,
Presidente do Conselho de Administração
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