


Requisitos para a candidatura 

1 
A candidatura tem de ser sempre apresentada 
por um elemento do agregado familiar que 
reúna cumulativamente os seguintes requisitos: 

Tenha idade mínima de 18 anos; 

Resida na Região Administrativa Especial 
de Macau (RAEM) no mínimo há 7 anos; 

Seja portador de bilhete de identidade 
de residente permanente da RAEM. 

2 Nenhum elemento do agregado familiar e
seu cônjuge pode: 

3 

Ser ou ter sido proprietário de propriedade 
privada, no período de 3 anos antes do 
termo do prazo de entrega do boletim de 
candidatura (para outros requisitos 
consultar o n.º 4 do Regulamento 
Administrativo n.º 25/2009). 

O total do rendimento mensal e do património 
líquido do agregado familiar não pode 
ultrapassar os seguintes limites estabelecidos 
por despacho do Chefe do Executivo, 
publicado em Boletim Oficial da RAEM. 

Dimensão do 
agregado familiar 
(número de elementos) 

Total do 
rendimento mensal 

(patacas) 

Total do 
património líquido 

(patacas) 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 ou superior 

11,640 

17,680 

23,870 

26,220 

27,930 

32,680 

34,390 

251,500 

381,900 

515,600 

566,400 

603,300 

705,900 

742,900 

Formalidades para a candidatura 

O boletim de candidatura deve ser preenchido, e 
cada um dos elementos do agregado familiar 
deve apresentar: 

1 
Fotocópia do documento 
de identif icação, com 
apresentação do original 
para verificação; 

21 Documento comprovativo
do rendimento mensal; 

31 Documento comprovativo
do património líquido; 

41 Declaração do rendimento
e do património líquido; 

5 
Fotocópia de uma factura com
a indicação da morada ou 
endereço de correspondência. 

* O cônjuge de cada um dos elementos do agregado
familiar deve constar do mesmo boletim de candidatura,
com excepção dos cônjuges não residentes na RAEM,
mas cujo original e fotocópia do documento de
identificação deve ser também apresentado.

No caso de a relação matrimonial ser uma união 
de facto, deve apresentar: @ Declaração de união de facto, confirmada

por duas testemunhas e com reconhecimento 
notarial (reconhecimento de assinatura). 

No caso de residir em habitações informais, 
espaços comerciais ou sobrelojas, ou em 
fracções de edifícios construídos há mais de 40 
anos, deve apresentar: ® Contrato de arrendamento, recibo de

arrendamento ou factura de electricidade 
ou de água da qual conste o nome do 
representante do agregado familiar ou 
dos elementos do mesmo. 

No caso de haver portadores de deficiência entre 
os elementos do agregado familiar, deve apresentar: © Cartão de Registo de Avaliação da

Deficiência, emitido pelo Instituto de 
Acção Social ou Atestado Médico, 
emitido, nos últimos três meses, por 
hospital da RAEM ou centro de saúde 
sob tutela dos Serviços de Saúde. 

No caso de haver indivíduos com idade entre os 18 
e os 65 anos, com incapacidade para o trabalho por 
motivo de doença prolongada, deve apresentar: @ Atestado médico, indicando a incapacidade

para o trabalho por motivo de doença 
prolongada, emitido, nos últimos três 
meses, por hospital da RAEM ou por centro 
de saúde sob tutela dos Serviços de Saúde. 

No caso de haver elementos no agregado familiar 
que não conseguem comprovar os anos concretos 
de residência através do documento de 
identificação, deve apresentar: 
� Documento comprovativo dos anos de 
\!!) residência emitido pela entidade competente. 




