Habitação Económica
Boletim de Candidatura dos Dados dos Agregados Familiares
(Aplicável aos agregados familiares da lista geral de habitação económica)

N.º de boletim de candidatura a habitação económica: __________________
Grau de
Estado
parentesco civil

Nome

N.º de documento de
Identidade de Residente

Total do
rendimento
＊
mensal

Representante
do agregado
familiar

1
2
3
4
5
6
7
8

Total do rendimento mensal do agregado familiar (patacas)＊
＊

Os dados servem apenas para efeitos estatísticos.

Notas: 1. Em primeiro lugar, preencha os dados do representante do agregado familiar.
2. Apenas preencha os dados de todos os elementos do agregado familiar e dos seus cônjuges (se houver) do boletim de
candiadura a habitação económica, bem como entregue a fotocópia do documento de identidade de residente dos elementos do
agregado familiar, que figuram neste boletim. A frente e o verso do bilhete de identidade de residente são copiados na mesma
página. Os elementos do agregado familiar que não forem titulares do bilhete de identidade de residente emitido pela
Administração, não necessitam do preenchimento.
3. Caso o agregado familiar for composto por nove ou mais elementos, os dados deles podem ser preenchidos em dois boletins
de candidatura. O boletim pode ser obtido no Homepage do IH.
4. Todos os documentos necessários ao presente boletim de candidatura não serão devolvidos.

Morada: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel. Casa: ____________________ Tel. Emprego: ____________________Telemóvel: __________________

Declaração
O representante e todos os elementos do agregado familiar devem assinar a seguinte declaração (em representação dos elementos do
agregado familiar menores de 18 anos devem assinar os seus pais ou tutores):
1. Sou/ somos voluntário(s) à prestação de todos os dados pessoais constantes do presente boletim de candidatura ao Instituto de
Habitação (IH), para serem usados no tratamento do meu/nosso pedido.
2. Compreendo/ compreendemos claramente que todos os dados pessoais prestados no boletim de candidatura, com vista a serem
usados pelo IH, na apreciação do respectivo pedido, na avaliação da minha/ nossa qualificação, e no tratamento dos respectivos
procedimentos de comparação e conferência, a fim de evitar o duplo gozo de benefícios habitacionais.
3. Concordo/ concordamos com o que, o IH, na examinação da minha/ nossa qualificação, proceda à comparação e conferência dos
meus/nossos dados pessoais com os relativos dados pessoais adquiridos pelas outras finalidades, a fim de confirmar que os dados
não sejam falsos ou que provoquem má interpretação. E de acordo com os resultados da comparação e conferência, sejam
adoptadas as acções adequadas.
4. Comprometo-me/ comprometemo-nos a habitar, conjuntamente, com os elementos do agregado familiar e os seus cônjuges (se
houver) que figuraram no boletim de candidatura a habitação económica, no habitação económica a adquirir no futuro.
5. Compreendo/ compreendemos que, no tratamento das formalidades para aquisição de habitação económica, todos os elementos do
agregado familiar e os seus cônjuges (se houver) que figuraram no boletim de candidatura a habitação económica, devem ainda
preencher os requisitos para aquisição de habitação económica, no caso de não cumprimento, o IH cessará os procedimentos de
aquisição de habitação económica, e/ou a candidatura de habitação económica será excluída da lista geral.
6. Tomei/ tomámos conhecimento de forma esclarecida que, quando de um agregado familiar classificado no concurso se retirarem
elementos ou quando a um agregado familiar classificado no concurso acrescerem elementos, e os quais não sejam o representante
do agregado familiar ou cônjuge do representante, o novo agregado familiar é reordenado na lista do mesmo concurso, caso a nova
pontuação seja inferior à inicial.
7. Compreendo/ compreendemos que, sem que trate/ tratemos dos procedimentos para aquisição de habitação económica na data
fixada pelo IH, o IH cessará o respectivo procedimento, e/ou a candidatura de habitação económica será excluída da lista geral.
8. Compreendo/ compreendemos que, na escolha de habitação económica, devo/ devemos apresentar ao IH o original do documento
de identidade de residente de todos os elementos do agregado familiar e os seus cônjuges (se houver) que figuraram no boletim de
candidatura a habitação económica, no caso de não cumprimento, o IH irá suspender o procedimento da escolha de habitação.
9. Compreendo/ compreendemos que, caso, antes da escolha de habitação económica, os dados dos elementos do agregado familiar
que figuraram no boletim de candidatura a habitação económica ou a composição do agregado familiar seja alterada, o IH irá
suspender o procedimento da escolha de habitação.
10. Autorizo/ autorizamos que os respectivos dados possam ser verificados e conferidos pelo IH nos outros serviços do Governo,
organismos públicos ou privados, ou respectivos empregadores, e concordo/ concordamos que qualquer serviço do Governo
(incluindo mas não limitando: Direcção dos Serviços de Finanças, Conservatória do Registo Predial, Direcção dos Serviços de
Identificação, Fundo de Segurança Social, Instituto de Acção Social e Corpo de Polícia de Segurança Pública), organismo público
e privado, ou respectivos empregadores, forneçam os meus/ nossos dados pessoais adquiridos ao IH, a fim de serem usados na
comparação ou conferência dos dados do presente pedido.
11. Os dados prestados são exactos e sem ocultação dos dados necessários para declaração, e não provocam má interpretação.
Compreendo/ compreendemos que a prestação de declarações falsas, inexactas ou inverídicas, ou o uso de outro qualquer meio
fraudulento, implica a cessação dos procedimentos para aquisição de habitação económica, e/ou a exclusão da candidatura de
habitação económica da lista geral, sem prejuízo de eventual procedimento penal.
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