
2022-2023
Conheça os

apoios à Família
no Concelho
de Castelo Branco
para as creches, pré-escolar e 1ºCiclo.



     Local
Balcão Único de Atendimento da Câmara Municipal de Castelo Branco

     Prazos
A candidatura ao apoio selecionado é feita no mês de setembro do ano letivo a que diz respeito e carece de 
renovação anual no mesmo mês.

     Documentos Solicitados
a) Fotocópia do Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou Título de Residência, de cada um dos 
requerentes, com a devida autorização para os fins a que se destina;
b) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou documento comprovativo do registo;
c) Comprovativo do domicílio fiscal emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira;
d) Declaração emitida pela Junta de Freguesia que ateste a composição do agregado familiar;
e) Comprovativo de matrícula no ano e nível de ensino que frequenta.

     Quem abrange?
Alunos do pré-escolar e 1ºciclo*, que residam com o/os requerente/es no Município de Castelo Branco, no 
mínimo há um ano contínuo, contados da data de nascimento da criança e que estejam recenseados no 
concelho.

     Como funciona?
Consiste na comparticipação mensal das refeições no setor público, privado** e IPSS**, tratando-se da 
isenção total ou parcial das mesmas.

*Primeiros e segundos anos do ensino básico no ano letivo 2022/23, a partir do ano letivo 2023/24 inclui terceiros e quartos anos.

**A comparticipação no ensino privado e IPSS, terá como valor máximo o pagamento do maior valor aprovado no concurso para refeições
do ensino público.

Para mais informações: Serviços Educativos
servicos.educativos.afamilia@cm-castelobranco.pt | 272 330 330

Regulamento de Apoio à Família no Concelho de Castelo Branco, disponível no site da Câmara Municipal de Castelo Branco.
Todos os dados referidos serão recolhidos e tratados de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
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PROGRAMA

Apoio à Família no Concelho de Castelo Branco

     Quem abrange?
Alunos da creche, dos 5 meses aos 36 meses de idades, que residam com o/os requerente/es no Município 
de Castelo Branco.

     Como funciona?
Consiste na comparticipação mensal da frequência de creche, no setor público, privado e IPSS, até ao limite 
máximo de 150€ mensais. 

     Quem abrange?

     Como funciona?

Auxílio Financeiro
à Frequência de Creche

Auxílio Financeiro
às Refeições Escolares

Candidaturas


