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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Desporto Sénior 20___/20___ 
 
Data de Inscrição: _____ / _____ / 20_____ 
 
Classe Inscrita: __________________________                    N.º Inscrição |___|___|___|___|___| 
 

  DADOS PESSOAIS (todos os campos são de preenchimento obrigatório) 

Nome:__________________________________________________________ Data de Nascimento: ___ /___ / 19____ 

Morada:___________________________________________________________ Localidade:____________________ 

Código Postal:______ - _____     _____________________ Telefone:________________ Telemóvel:________________ 

Contacto em caso de Urgência:___________________ Nome da Pessoa a Contactar:______________________________ 

Nº B.I. ou C.C.:___________________ Emitido pelo Arquivo de:_________________ No dia/Válido até:____/____/_____ 

Nº Contribuinte:___________________ Nº Utente de Saúde:___________________ Estado Civil: __________________ 

Nacionalidade:____________________________ Qual o médico de família? ___________________________________ 

  NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROJECTO E DE PROTECÇÃO DE DADOS 
 

 A participação neste projecto é gratuita; 
 As actividades do projecto terão início a 24 de Setembro de 2019 e termo a 15 de Junho de 2020. 
 As interrupções decorrerão nas seguintes datas: 

o Pausa do Natal – 16 de Dezembro de 2019 a 5 de Janeiro de 2020 

o Pausa do Carnaval – 24 a 26 de Fevereiro de 2020 

o Pausa da Páscoa – 30 de Março a 13 de Abril de 2020 

 No cumprimento do estabelecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 
2016, Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (RGPD), que “estabelece as regras relativas à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados”, o Município de Silves, 
através do Sector de Desporto, é responsável pelo tratamento dos dados pessoais de todas as pessoas inscritas no projecto; 

 Os dados pessoais recolhidos através deste documento serão facultados junto da Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., 
através da mediadora Ponto Seguro – Mediação de Seguros, Lda., para efeitos de celebração de seguro desportivo; 

 Serão contabilizadas as presenças dos alunos entre os meses de Outubro e Maio para os Prémios de Assiduidade; 
 Os alunos para participarem em actividades devem ter assistido, no mínimo, a 6 aulas nos últimos dois meses anteriores à 

data da actividade e realizar inscrição prévia junto do professor da classe; 
 Os praticantes deverão utilizar equipamento confortável e calçado adequado (troca de calçado nos ginásios e pavilhões), 

assim como material adequado à piscina (touca, fato de banho justo e chinelos); 
 Entregar junto da inscrição uma fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (para as novas inscrições, falta ou 

alteração de dados). 
 

  TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 Declaro, nos termos da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, Lei n.º 5/2007 de 16 de Janeiro, não possuir 
quaisquer contra-indicações para a prática de actividade física e desportiva.  

 Mais declaro, que li e concordo com a Política de Privacidade e Protecção de Dados Pessoais, assim como das Normas de 
Funcionamento do Projecto, comprometendo-me, no período de participação, a cumpri-lo na íntegra. 

 
 

  Pretendo receber acções de promoção, divulgação de produtos, serviços e eventos do Município de Silves. 
 

  Autorizo o uso da minha imagem em fotos ou vídeos, sem finalidade comercial, para ser utilizada no âmbito deste projecto, 
da responsabilidade do Município de Silves, a qual será concedida a título gratuito. 

 
______________________, ____ de ___________________ de 20____  ____________________________________________ 
                                      Assinatura 
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  QUESTIONÁRIO DE SAÚDE E ACTIVIDADE FÍSICA 
 
Nível de escolaridade ______________________ Situação:  Reformado - Antiga Profissão ___________________________ 

                Ativo - Profissão Actual ________________________________ 

SAÚDE E AUTONOMIA: 
1. Alguma vez o médico o/a informou de que tem (ou teve): marque uma cruz (x) no(s) espaço(s) correspondente(s) ao seu caso. 

 Ataque cardíaco  Pressão arterial elevada  Osteoporose 

 Angina de peito  Diabetes   Doença de Parkinson 

 Trombose  Doenças respiratórias Tipo:  

 Outras doenças cardiovasculares Tipo:  

 Osteoartrose Onde:  

 Cancro Tipo:  

 Problemas visuais Tipo:  

 Outros problemas de saúde Descrição:  
 
2. Tem razões médicas que limitem frequentemente a sua actividade física? 

 Não   Sim, mencione quais: __________________________________________________ 
 
3. Que tipo de transporte utiliza para se deslocar? 

 Carro  Transporte público  Bicicleta  A pé   Outro: Qual?      
 
4. Faça a lista dos medicamentos que toma frequentemente: 

Tipo de medicação Para quê? Tipo de medicação Para quê? 
    
    
    

 
5. Indique a sua capacidade para realizar algumas tarefas: marque uma cruz (x) no(s) espaço(s) correspondente(s) ao seu caso. 

Tipo de 
Actividade 

 Consegue sem 
dificuldade 

Consegue com dificuldades 
ou com ajuda 

Actividades 
Básicas da 
Vida Diária 

Locomover-se (Locomover-se = atravessar uma divisão caminhando)   

Vestir-se (Vestir-se = inclui calçar sapatos e meias)    

Banhar-se   

Comer   

Mobilizar-se (Mobilizar-se = deitar-se e levantar-se da cama)   

Usar a casa-de-banho   

Actividades 
Instrumentais 
de Vida 
Diária 

Preparar refeições   

Manejar dinheiro   

Ir sozinho a outros lugares   

Fazer compras de alimentos   

Usar o telefone/telemóvel   

Fazer tarefas domésticas leves (ex. limpar o pó, lavar a loiça, varrer)   

Fazer tarefas domésticas pesadas (ex. esfregar o chão, varrer o jardim)   

Tomar medicamentos   

 
 6. Antes de ter iniciado o presente programa de Desporto Sénior praticou alguma actividade física? 

  Não         Sim, qual foi a actividade?        
        Durante quanto tempo?     

             Que idade tinha?   anos. 


