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Instruções de candidatura 
 

1 O candidato, antes de preencher o boletim de candidatura, deve ler com atenção o “Anúncio”, as 

“Instruções de candidatura” e o “Boletim de candidatura”, do presente concurso para aquisição 

de habitação económica, para tomar pleno conhecimento dos requisitos e detalhes da candidatura, 

devendo ter ainda como referência o ponto 9 das presentes “Instruções de candidatura” 

respeitante às instruções para preenchimento e o exemplar do Anexo III. 

2 O candidato, antes de preencher o boletim de candidatura, deve ter na sua posse os documentos 

comprovativos indicados no Anexo II (Lista de documentos comprovativos) das “Instruções de 

candidatura”. 

3 Documentos a entregar conjuntamente com a apresentação do boletim de candidatura: 

3.1 Boletim de candidatura devidamente preenchido e assinado pelos indivíduos registados na 2.ª 

Parte do boletim de candidatura. 

3.2 Folhas anexas da 2.ª Parte e 3.ª Parte do boletim de candidatura devidamente preenchidas e 

assinadas.     

3.3 Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a conta de demonstração de 

  resultados e o balanço) (aplicável a indivíduo com rendimentos de exploração de actividades). 

3.4 Cópias dos documentos comprovativos dos indivíduos registados na 2.ª Parte do boletim de 

candidatura. e 

3.5 Outros documentos que o Instituto de Habitação (IH) considere úteis para a apreciação 

preliminar. 

4 Após apresentar o boletim de candidatura, deve manter as “Instruções de candidatura” para referência. 

5 Todos os documentos comprovativos que forem entregues ao IH, e que façam parte integrante do 

processo de candidatura, não serão devolvidos. 

6 Após apresentação do boletim de candidatura, o representante do agregado familiar não pode ser 

substituído. Por isso, os elementos do agregado familiar (se houver) devem efectuar uma reflexão 

ponderada relativamente à escolha do representante do agregado familiar antes de procederem à 

apresentação do boletim de candidatura ao IH. 

7 Requisitos de candidatura 

7.1 A candidatura deve ser apresentada pelo representante do agregado familiar ou pelo candidato 

individual que, cumulativamente, reúna os seguintes requisitos: 

7.1.1 Tenha idade mínima de dezoito anos 
Nota 1

; 

7.1.2 Seja residente permanente da Região Administrativa Especial de Macau (adiante 

designada por “Macau”). 
Nota 1

 
       Nota 1

: Os elementos do agregado familiar que indiquem pretender ser contraentes do contrato-promessa e da escritura de  
compra e venda de habitação económica também devem reunir a referida condição.  

7.2 O rendimento mensal e o património líquido dos candidatos estão sujeitos aos seguintes limites 

fixados no Despacho do Chefe do Executivo n.º 169/2019 (sobre a forma de cálculo do 

rendimento mensal e do património líquido, e sobre os documentos comprovativos necessários, 

consulte o Anexo I das “Instruções de candidatura”): 

 

Número de 

elementos do 

agregado familiar 

Limites mínimo e máximo do 

rendimento mensal (patacas) 

Limite máximo de património líquido 

(patacas) 

 

       Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

                     Instituto de Habitação 

      Concurso geral para aquisição de fracções autónomas de 

                      habitação económica  
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1 pessoa 11,640 - 38,910 1,273,400 

2 pessoas  17,680 - 77,820 2,546,800 

3 pessoas  23,870 - 77,820 2,546,800 

4 pessoas  26,220 - 77,820 2,546,800 

5 pessoas  27,930 - 77,820 2,546,800 

6 pessoas  32,680 - 77,820 2,546,800 

7 ou mais pessoas  34,390 - 77,820 2,546,800 
 

7.3 Período e normas da declaração do rendimento mensal e do património líquido: 

7.3.1 O rendimento mensal deve ser calculado de acordo com o rendimento obtido durante o 

mês anterior ou a média de rendimento mensal obtido nos doze meses anteriores à data da 

apresentação do boletim de candidatura, sendo utilizado o valor mais favorável para os 

interessados; 

7.3.2 A data de apuramento do património líquido é a do dia 31 de Outubro de 2019; 

7.3.3 Se o rendimento ou património líquido for declarado em moeda estrangeira, será 

convertido em patacas, de acordo com o câmbio médio interbancário, da Autoridade 

Monetária de Macau (AMCM), do dia 31de Outubro de 2019. 

7.4 Caso o cônjuge do representante do agregado familiar candidato, de elemento do agregado 

familiar (se houver) ou do candidato individual seja residente de Macau e declare que não 

pretende participar no presente concurso, não é considerado como fazendo parte do agregado 

familiar, mas para efeitos de candidatura, no cálculo do limite do rendimento mensal e património 

líquido, o número de elementos do agregado familiar inclui o representante do agregado familiar 

candidato e os elemento do agregado familiar (se houver) ou o candidato individual, e os 

respectivos cônjuges que não façam parte do agregado familiar (se houver). 

7.5 Os candidatos não podem ser ou ter sido, nos cinco anos anteriores à data da apresentação do 

boletim de candidatura e até à data de celebração da escritura pública de compra e venda da 

fracção: 

7.5.1 Promitentes-compradores ou proprietários de prédio urbano ou fracção autónoma com 

finalidade habitacional ou terreno em Macau; 

7.5.2 Concessionários de terreno do domínio privado de Macau. 

7.6 Não pode candidatar-se à aquisição de habitação económica: 

7.6.1 Quem seja elemento de agregado familiar ou indivíduo ao qual tenha sido resolvido ou 

declarado nulo o contrato-promessa de compra e venda de habitação económica, nos dois 

anos anteriores à data de apresentação do boletim de candidatura; 

7.6.2 Quem seja elemento de agregado familiar ou indivíduo que tenha sido excluído de 

candidatura anterior por prestação de falsas declarações ou uso de qualquer outro meio 

fraudulento, nos dois anos anteriores à data de apresentação do boletim de candidatura; 

7.6.3 Quem seja elemento de agregado familiar que figure noutro boletim de candidatura, ao 

qual o IH tenha autorizado a compra ou com o qual tenha celebrado contrato-promessa de 

compra e venda de uma fracção; 

7.6.4 Quem seja elemento de agregado familiar que figure noutro boletim de candidatura, ao 

qual o IH tenha autorizado a concessão de bonificação ao crédito para aquisição ou 

locação financeira de habitação própria; 

7.6.5 Quem seja cônjuge de candidato à compra, de promitente-comprador ou de proprietário de 

uma fracção de habitação económica; 

7.6.6 O promitente-comprador, e os elementos do respectivo agregado familiar, que tenha 
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desistido da compra da fracção após a emissão da licença de utilização do respectivo 

edifício de habitação económica e entrega da fracção, nos cinco anos anteriores à data de 

apresentação do boletim de candidatura; 

7.6.7 O proprietário, e os elementos do respectivo agregado familiar, que tenha vendido uma 

fracção de habitação económica. 

7.7 O presidente do IH, a título excepcional e mediante requerimento devidamente fundamentado, 

pode autorizar a candidatura à compra de fracções por elementos dos agregados familiares 

referidos no ponto anterior. 

7.8 Nenhum candidato pode figurar em mais do que um boletim de candidatura. Os agregados 

familiares candidatos ou os candidatos individuais 
Nota 2

 que concorreram ao concurso geral para 

aquisição de fracções autónomas de habitação económica das tipologias T1, T2 ou T3, cujo anúncio 

de abertura foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 

2013, apenas se podem recandidatar após desistirem dessa candidatura (devendo para o efeito 

apresentar o respectivo requerimento), sendo, em caso contrário, a candidatura ao presente 

concurso excluída. 
 

Nota 2
:  Caso se trate de um elemento do agregado familiar, o representante do agregado familiar deve apresentar, ao IH, o 

requerimento de desistência da candidatura do referido concurso, caso contrário, a candidatura ao presente concurso 

será excluída. 
 

8 Grupos de candidatura 

8.1 A candidatura deve ser apresentada por um agregado familiar 
Nota 3

 ou por um candidato 

individual, cabendo ao IH a respectiva classificação por grupos em função dos dados constantes 

no boletim de candidatura: 

8.1.1 Agregado familiar nuclear: composto exclusivamente por pessoas ligadas ao elemento que 

apresenta a candidatura por casamento, parentesco ou afinidade na linha recta e adopção; 

por exemplo: um casal (a certidão de casamento deve ser emitida antes ou na data da 

apresentação do boletim de candidatura); pais e filhos (incluindo enteados e filhos 

adoptivos); avós (avós maternos e paternos) e netos (ou netos maternos) [caso os netos (ou 

netos maternos) sejam menores, deve ser apresentada a certidão da sentença que decretou 

a tutela do menor]; 

8.1.2 Agregado familiar não nuclear: composto exclusivamente por pessoas ligadas ao elemento 

que apresenta a candidatura por parentesco ou afinidade na linha colateral ou união de 

facto ou, em simultâneo, por estas e pelas pessoas previstas no ponto anterior, por 

exemplo: os que vivem em condições análogas às dos cônjuges, irmãos, outros familiares; 

8.1.3 Candidatos individuais: por exemplo: pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, casadas com 

cônjuges que não possuem documento de identificação de Macau ou casadas com 

cônjuges que são residentes de Macau mas que não fazem parte do agregado familiar. 
 

Nota 3:
  O agregado familiar compreende o conjunto de pessoas que vivem em comunhão de mesa e habitação e estão ligados 

por uma relação jurídica familiar ou por união de facto. 
 

9 Instruções para preenchimento do boletim de candidatura 

9.1 No caso de haver mais de 4 indivíduos, pode preencher as informações de todos os elementos do 

agregado familiar em dois ou mais boletins de candidatura, respectivamente (se aplicável), 

devendo estes boletins ser apresentados simultaneamente e assinados e confirmados pelo 

representante do agregado familiar candidato e pelos elementos do agregado familiar. No 

segundo ou demais boletins de candidatura, o primeiro elemento do agregado familiar deve 

iniciar o preenchimento no campo 2. 

9.2 O representante do agregado familiar candidato ou o candidato individual deve preencher o 

boletim de candidatura com caneta esferográfica “preta” ou “azul” utilizando caracteres chineses 

legíveis e letras maiúsculas em português (se aplicável). Em caso de emenda e alteração, o 
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representante do agregado familiar candidato ou o candidato individual deverá apor a assinatura 

no local da emenda e alteração, sendo proibido o uso de qualquer tipo de corrector (tais como 

corrector líquido ou de fita). 

9.3 1.ª Parte do boletim de candidatura “Declaração do representante do agregado familiar candidato 

e dos elementos do agregado familiar / do candidato individual” 

9.3.1 O boletim de candidatura deve ser assinado pelo representante do agregado familiar 

candidato, pelos elementos do agregado familiar/ pelo candidato individual, devendo a 

assinatura ser idêntica à constante do documento de identificação de Macau, (no caso de 

elementos do agregado familiar menores de dezoito anos deve ser assinado pelos pais ou 

tutores); 

9.3.2 Caso no documento de identificação de Macau do representante do agregado familiar 

candidato, dos elementos do agregado familiar / do candidato individual, esteja registado 

“Não sabe / não pode assinar”, a assinatura no boletim de candidatura deve ser substituída 

por impressão digital do dedo indicador (da mão esquerda ou direita) claramente 

identificável, com tinta “azul” ou “preta”; 

9.3.3 Caso no documento de identificação de Macau do representante do agregado familiar 

candidato, dos elementos do agregado familiar / do candidato individual, conste a 

assinatura mas, actualmente, este “não sabe/não pode assinar”, pode apor, no boletim de 

candidatura, a impressão digital do dedo indicador (da mão esquerda ou direita) 

claramente identificável, com tinta “azul” ou “preta”, devendo ser apresentado o 

respectivo atestado médico emitido por hospital de Macau ou por Centro de Saúde 

sob tutela dos Serviços de Saúde. 

9.4 2.ª Parte do boletim de candidatura “Informações sobre o representante do agregado familiar 

candidato e os elementos do agregado familiar/ candidato individual” 

9.4.1 Deve preencher as informações do candidato individual, ou do representante do agregado 

familiar candidato e dos elementos do agregado familiar. Não é necessário proceder ao 

preenchimento das informações referentes aos elementos do agregado familiar que não 

sejam titulares de documento de identificação de Macau; 

9.4.2 O representante do agregado familiar e os elementos do agregado familiar/ o candidato 

individual deve preencher a “Folha anexa A da 2.ª Parte do boletim de candidatura - 

Declaração referente à posse de documento de identificação do Interior da China, de 

outros países ou regiões”, conforme o documento de identificação; 

9.4.3 Os elementos do agregado familiar, menores de dezoito anos, devem constar no mesmo 

boletim de candidatura dos pais ou dos tutores
Nota 4

; 

9.4.4 O 1.º elemento do agregado familiar designado para preencher as informações é 

considerado o representante do agregado familiar candidato / o candidato individual, 

devendo a relação familiar de cada elemento do agregado ser preenchida de acordo com a 

relação de parentesco com o representante do agregado familiar candidato (se houver 

elementos do agregado familiar), por exemplo: cônjuge, pais, filhos, sogros, genros/noras, 

irmãos, avós maternos e paternos, netos, etc.; 

9.4.5 Deve assinalar com � no quadrado ao lado do item adequado; 

9.4.6 Caso o representante do agregado familiar candidato e elemento do agregado familiar / o 

candidato individual seja casado e o respectivo cônjuge seja residente de Macau, e este 

não participa no presente concurso, o referido cônjuge não é considerado como fazendo 

parte do agregado familiar para efeitos de candidatura, mas o referido cônjuge deve 

preencher a “Declaração para cônjuges que não façam parte do agregado familiar” e 

as folhas anexas e apresentar os anexos (se necessário), para declaração do 

rendimento mensal e do património líquido a serem integrados no cálculo destes 
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valores relativamente ao agregado familiar, não podendo ainda o cônjuge nesta 

situação candidatar-se à compra de habitação económica; 

9.4.7 O cônjuge que não seja titular do bilhete de identidade de residente de Macau deve 

preencher a “Procuração de cônjuge não residente da Região Administrativa Especial de 

Macau”;  

9.4.8 O representante do agregado familiar candidato / o candidato individual é designado como 

contraente do contrato-promessa e da escritura de compra e venda da fracção a adquirir; 

caso algum elemento do agregado familiar (se houver) pretenda ser contraente do 

contrato-promessa e da escritura de compra e venda, deve assinalar com � no quadrado 

ao lado de “Sim” constante no campo “Contraente do contrato-promessa e da escritura de 

compra e venda”. Caso não seja assinalado com � nenhum quadrado ao lado de “Sim” do 

referido campo, o representante do agregado familiar candidato é considerado como o 

único contraente do contrato-promessa e da escritura de compra e venda. Em situação 

geral, o contraente não pode ser alterado após a apresentação do boletim de 

candidatura. O contraente do contrato-promessa e da escritura de compra e venda de 

habitação económica deve ter capacidade jurídica e ser residente permanente de Macau;  

9.4.9 Caso o representante do agregado familiar candidato, elemento do agregado familiar (se 

houver) ou o candidato individual seja portador de deficiência, deve preencher, nos 

correspondentes campos, o número e a data de emissão do cartão de registo de avaliação 

da deficiência ou a data de emissão do atestado médico (de portador de deficiência) e 

deve apresentar a cópia do cartão de registo de avaliação da deficiência emitido pelo 

Instituto de Acção Social ou o atestado médico relativo à deficiência emitido por 

hospital de Macau ou por Centro de Saúde sob tutela dos Serviços de Saúde, não 

devendo o referido atestado médico ter sido emitido há mais de 3 meses antes da data 

de apresentação do boletim de candidatura. Caso as informações nestes campos não se 

encontrem preenchidas, não será considerado como portador de deficiência.  
 

Nota 4: 
Os divorciados ou tutores devem deter o poder paternal ou a tutela, atribuído pelo Tribunal, dos elementos do 

agregado familiar, menores de dezoito anos de idade (se houver). 
 

9.5 3.ª Parte do boletim de candidatura “Rendimento mensal e património líquido do representante do 

agregado familiar candidato e dos elementos do agregado familiar/ do candidato individual” 

9.5.1 O rendimento mensal e o património líquido abrangem o rendimento e património detidos 

em Macau ou no exterior, sendo o valor calculado em patacas com arredondamento para o 

número inteiro mais próximo (até à casa decimal 4 o valor é arredondado à unidade mais 

próxima por defeito e 5 ou superior é arredondado à unidade mais próxima por excesso); 

9.5.2 O representante do agregado familiar candidato e os elementos do agregado familiar / o 

candidato individual devem preencher as folhas anexas da 3.ª Parte do boletim de 

candidatura de acordo com a respectiva fonte de rendimento; 

9.5.3 Caso seja empregado por conta de outrem, deve apresentar a “Folha anexa A da 3.ª Parte 

do boletim de candidatura - Certificado de rendimento de empregado por conta de outrem” 

assinada pelo empregador/ pelo responsável da empresa; no entanto, caso se encontre em 

qualquer uma das seguintes situações, pode apenas ser devidamente preenchida pelo 

candidato, não necessitando de ser assinada pelo empregador/ pelo responsável da 

empresa: 

9.5.3.1 Caso seja trabalhador de instituição particular ou empresa, pode apresentar o 

original do documento de rendimento assinado pelo empregador/ pelo 

responsável da empresa, do qual devem constar todas as informações necessárias 

da “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem”; 
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9.5.3.2 Caso seja trabalhador da administração pública de Macau, pode apresentar o 

original do documento comprovativo de rendimento, emitido pelo respectivo 

Serviço; 

9.5.4 Caso seja empresário comercial / trabalhador por conta própria, deve preencher e assinar a 

“Folha anexa B(I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de rendimento de  

empresário comercial /de trabalhador por conta própria”, apresentando o relatório 

financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a conta de demonstração de 

resultados e o balanço) e a “Folha anexa B(II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura – 

Síntese do relatório financeiro” assinada por contabilista registado (aplicável a indivíduo 

com rendimentos de exploração de actividades); 

9.5.5 Caso seja um indivíduo com outros rendimentos ou sem quaisquer rendimentos, deve 

assinar a “Folha anexa C da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de outros 

rendimentos / de inexistência de quaisquer rendimentos”; 

9.5.6 Caso a declaração de património líquido seja insuficiente para o preenchimento do 

património, pode preencher na “Folha anexa D da 3.ª Parte do boletim de candidatura - 

Campos complementares”; 

9.5.7 Caso as informações na declaração de património líquido não se encontrem preenchidas, o 

património líquido é considerado “não declarado e de valor igual a zero”. 

9.6 4.ª Parte do boletim de candidatura “ Endereço de contacto de Macau” 

9.6.1 Deve preencher o endereço de contacto de Macau (incluindo caixa de apartado); 

9.6.2 Deve preencher o número relativo a um telemóvel de Macau (se houver) no 

correspondente campo para receber mensagens do IH (se necessário). 

10 Forma de preenchimento e apresentação do boletim de candidatura 

10.1 Inserção das informações no boletim de candidatura, através da página electrónica do IH: 

10.1.1 O candidato pode inserir as informações no boletim de candidatura através da página 

electrónica do IH (www.ihm.gov.mo), dentro do prazo de candidatura; 

10.1.2 Após conclusão da inserção de todas as informações, o candidato deve imprimir o 

referido boletim de candidatura para ser devidamente assinado (a “Folha anexa A da 

3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de rendimento de empregado por conta 

de outrem” deve ser devidamente preenchida e assinada pelo empregador/responsável da 

empresa). 

10.2 Preenchimento do boletim de candidatura em papel: 

10.2.1 O candidato pode obter o boletim de candidatura, em papel, nos locais designados no 

“Anúncio” ou na página electrónica do IH (www.ihm.gov.mo); 

10.2.2 O boletim de candidatura deve ser devidamente preenchido e assinado, (a “Folha anexa A 

da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de rendimento de empregado por 

conta de outrem” deve ser devidamente preenchida e assinada pelo empregador/ pelo 

responsável da empresa). 

10.3 O agregado familiar (os elementos do agregado familiar não necessitam de se dirigir 
pessoalmente ao IH) ou o indivíduo deve dirigir-se à delegação do IH, situada na Rua Sul do 

Canal dos Patos, Edifício do Bairro da Ilha Verde, r/c K, Macau, através de representante ou 

pessoalmente, para apresentação do boletim de candidatura e dos documentos comprovativos 

necessários.  

10.4 O candidato pode marcar previamente a data e hora de apresentação do boletim de candidatura, 

através da página electrónica do IH (www.ihm.gov.mo). 

10.5 Não é aceite qualquer outra forma de apresentação do boletim de candidatura, para além 

da entrega presencial. 

10.6 A entrega do boletim de candidatura efectuada fora do prazo fixado é considerada entrega tardia e 

não será aceite.  
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11 Apreciação preliminar 

11.1 O IH procederá à apreciação preliminar, após apresentação pelo candidato do boletim de 

candidatura e dos documentos comprovativos necessários ou outros documentos que o IH 

considere úteis para a apreciação preliminar. 

11.2 Após apresentar o boletim de candidatura, caso faltem documentos necessários ou o boletim 

de candidatura não esteja devidamente preenchido, o candidato deve dirigir-se à delegação 

do IH, situada na Rua Sul do Canal dos Patos, Edifício do Bairro da Ilha Verde, r/c K, 

Macau, acompanhado da notificação de entrega de documentos complementares e dos 

respectivos documentos, para apresentar ou completar os documentos em falta; caso 

ultrapasse o prazo fixado ou não efectue a sanação ou entrega de todos os documentos 

necessários, o candidato será excluído do concurso. 

12 Graduação e ordenação 

12.1 Desde a apresentação do boletim de candidatura até ao dia de publicação da lista com a 

ordenação dos candidatos, caso haja alteração em relação aos dados pessoais do candidato / ou de 

qualquer indivíduo registado na 2.ª parte do boletim de candidatura, ou à composição do 

agregado familiar do candidato, o referido candidato não necessita de informar, por escrito, o IH, 

procedendo-se à graduação em grupos, na lista com a ordenação dos candidatos, de acordo com 

os dados pessoais e composição do agregado familiar no dia da apresentação do boletim de 

candidatura. 

12.2 Após conclusão da apreciação preliminar, os candidatos admitidos e os candidatos excluídos são 

graduados por grupos prioritários de acordo com a seguinte ordem: 

 

 
Nota 5: 

Apenas são consideradas deficiências os tipos definidos no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 

3/2011 (Regime de avaliação do tipo e grau da deficiência, seu registo e emissão de cartão). 
 

12.3 Após ter sido efectuada a graduação nos termos do número anterior, procede-se à ordenação dos 

candidatos, recorrendo-se, em caso de empate, a sorteio informático para a ordenação. 

12.4 A lista com a ordenação dos candidatos (a lista inclui os candidatos admitidos após a apreciação 

preliminar e excluídos) será afixada em local a indicar pelo IH. O local e a data da afixação da 

Ordem de prioridade 

dos grupos 
Ordem de prioridade da segunda graduação em cada um dos grupos 

1. Agregados familiares   

nucleares 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos 

de idade ou portadores de deficiência
Nota 5

 que sejam contraentes no 

contrato-promessa e na escritura de compra e venda da fracção; 

Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos 

de idade ou portadores de deficiência
Nota 5

; 

Agregados familiares nucleares não incluídos nas situações referidas 

nos pontos 1.1 e 1.2. 

2. Agregados familiares 

não nucleares 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos 

de idade ou portadores de deficiência
Nota 5

 que sejam contraentes no 

contrato-promessa e na escritura de compra e venda da fracção ; 

Agregados familiares com idosos com sessenta e cinco ou mais anos 

de idade ou portadores de deficiência
Nota 5

; 

Agregados familiares não nucleares não incluídos nas situações 

referidas nos pontos 2.1 e 2.2. 

3. Candidatos 

individuais 

3.1 

 

3.2 

Idosos com sessenta e cinco ou mais anos de idade ou portadores de 

deficiência
Nota 5

; 

Candidatos individuais não incluídos na situação referida no ponto 3.1. 
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lista serão publicitados, através de anúncio a publicar no Boletim Oficial e em dois jornais da 

Macau, um de língua chinesa e outro de língua portuguesa. Os interessados podem obter 

informações sobre o concurso, através da linha aberta do IH, número de telefone 2859 4875 ou da 

página electrónica do IH (www.ihm.gov.mo). 

12.5 A lista com a ordenação dos candidatos mantém-se válida até à venda de todas as fracções postas 

a concurso. 

13 Notificação edital  

        13.1 O IH pode notificar, por grupos, os candidatos admitidos para a apreciação da habilitação, os 

adquirentes seleccionados excluídos para apresentarem justificação escrita e os adquirentes 

seleccionados para escolha da fracção. Devido à necessidade de notificação de grande número de 

candidatos, de acordo com o n.º 2 do artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), o IH irá proceder a notificação edital. Assim, naquela altura, irá afixar editais nos locais 

de estilo do IH e proceder à publicação de anúncios em dois dos jornais mais lidos de Macau, um 

em língua chinesa, outro em língua portuguesa. 

14 Apreciação substancial 

14.1 Após publicação da lista com a ordenação dos candidatos, o IH notificará os candidatos 

admitidos, por grupos, de acordo com a ordem na lista com a ordenação dos candidatos e com o 

número de fracções disponíveis para venda, para apresentação, no prazo de 15 dias úteis, dos 

documentos comprovativos necessários ao procedimento relativo à apreciação substancial, no 

sentido de apreciar, substancialmente, se o candidato reúne ou não os requisitos para aquisição da 

fracção. Caso ultrapasse o prazo fixado ou não efectue o suplemento ou sanação de todos os 

documentos necessários, a habilitação do candidato será excluída. 

14.2 Caso um candidato admitido na lista com a ordenação dos candidatos seja notificado, pelo 

IH, para a apresentação dos documentos comprovativos para a preparação da apreciação, 

tal não significa que esteja garantida a oportunidade de ser notificado para escolher uma 

das fracções disponibilizadas para venda no presente concurso de habitação económica, 

pois tal depende da sua ordem na lista com a ordenação dos candidatos e do número de 

fracções disponíveis para venda. 

14.3 Depois da apreciação substancial, os candidatos admitidos em relação aos quais se verificar que 

não reúnem os requisitos de candidatura à compra de habitação económica, não apresentaram os 

documentos ou não completaram os documentos em falta, dentro do prazo fixado ou prestaram 

declarações falsas ou usaram de qualquer meio fraudulento no âmbito da candidatura, a 

habilitação da selecção dos adquirentes será excluída. 

15 Alteração de informações do boletim de candidatura 

15.1 No momento do procedimento da apreciação substancial, caso haja alteração em relação ao 

número dos elementos do agregado familiar do candidato (se houver), por motivos de falecimento, 

nascimento, adopção, casamento, divórcio, fixação de residência em Macau de cônjuge ou filhos 

menores e demais factos jurídicos, o candidato deve informar o IH que irá proceder, em relação à 

ordenação, de acordo com a ordem da data das ocorrências das alterações, da seguinte forma: 

15.1.1 Quando à composição do agregado familiar se acrescentarem elementos, por motivos de 

nascimento, adopção, casamento, fixação de residência em Macau de cônjuge ou filhos 

menores e demais factos jurídicos, mantém-se a mesma posição do candidato na lista de 

ordenação; 

15.1.2 Quando à composição do agregado familiar se retirarem elementos, por motivos de 

falecimento, divórcio e demais factos jurídicos, e a posição na lista de ordenação for 

inferior à posição original, deve ser efectuada a reclassificação do candidato na lista de 

ordenação. 
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16 Escolha das fracções 

16.1 Após a apreciação substancial e verificação que o adquirente seleccionado reúne os requisitos 

gerais para candidatura a habitação económica, e após conclusão das obras de fundações do 

edifício no qual se localizam as fracções (caso haja cave ou pódio, após conclusão das obras de 

estrutura da cave ou pódio do edifício no qual se localizam as fracções), o IH informará, através 

de notificação edital, os adquirentes seleccionados, por grupos, de acordo com a respectiva ordem 

na lista com a ordenação dos candidatos e com o número de fracções disponíveis no concurso, 

para se dirigirem pessoalmente à delegação do IH, no dia e hora fixados, para escolherem uma 

habitação, de entre a correspondente tipologia de fracções postas a concurso, e para tratamento 

das formalidades de compra da habitação. Caso o adquirente seleccionado não compareça para 

escolha da fracção, ou, comparecendo, não escolha qualquer das fracções disponíveis, a 

habilitação do adquirente será cancelada. 

17 Tipologias de habitação que os adquirentes seleccionados podem escolher  

        17.1 A tipologia da habitação para escolha deve estar adequada ao número de elementos do 

agregado familiar dos adquirentes seleccionados. Caso, no momento da apreciação 

substancial, se verifique que ocorreu alguma das alterações referidas no ponto 15, e as 

respectivas alterações sejam admitidas pelo IH, a tipologia da habitação a escolher deve 

estar de acordo com o número de elementos do agregado familiar alterado e em 

conformidade com a tipologia de habitação que pode ser escolhida:  

 

Número de elementos do agregado familiar Tipologias de habitação para escolha 

1 pessoa T1 

2 pessoas T1, T2 

3 ou mais pessoas T1, T2, T3 

 

18 Responsabilidade e consequências legais 

18.1 Os dados preenchidos no boletim de candidatura devem ser exactos e claros, não devendo ser 

ocultadas nem fornecidas quaisquer informações que possam provocar interpretação errada ou 

confusa. A prestação de declarações falsas, inexactas ou inverídicas, ou o uso de outro meio 

fraudulento, implica a exclusão da candidatura e a impossibilidade de participação, pelo prazo de 

dois anos, em concurso para aquisição de habitação económica, sendo ainda punível nos termos 

da lei penal. 

18.2 Caso já tenha sido autorizada a aquisição de habitação económica e a assinatura do 

contrato-promessa de compra e venda, a nulidade do contrato-promessa de compra e venda é 

invocável pelo IH ou pode ser declarada oficiosamente pelo tribunal, procedendo o IH à revenda 

da fracção nos termos da lei. 

19 Precauções a tomar na recolha de dados pessoais 

19.1 Os dados declarados no boletim de candidatura serão utilizados no tratamento da presente 

candidatura e na implementação da Lei da habitação económica, podendo ainda o IH utilizar os 

referidos dados pessoais para elaboração de estatísticas e estudos. Todos os dados pessoais, 

disponibilizados pelo candidato, no boletim de candidatura têm carácter voluntário, incluindo a 

declaração de autorização do candidato para a recolha, comparação e conferência dos seus dados 

pessoais. No entanto, na falta de informações suficientes que impossibilitem a análise da 

candidatura, a mesma poderá ser excluída. 

19.2 Os dados pessoais apresentados pelo candidato no boletim de candidatura, destinam-se para o IH 

impedir o duplo gozo de benefícios habitacionais pelo candidato e para o tratamento dos 
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respectivos procedimentos de comparação e conferência. 

19.3 No momento da apreciação da qualificação da candidatura, o IH tem o direito de comparar e 

conferir os dados pessoais constantes no boletim de candidatura com os correspondentes dados 

pessoais recolhidos para outras finalidades, a fim de confirmar que os dados não são falsos ou 

possam provocar interpretações erradas e, de acordo com os resultados da comparação e 

conferência, adoptar as medidas adequadas. 

19.4 O candidato deve dar autorização o IH, para que as respectivas informações possam ser 

verificadas e conferidas pelo IH junto de outros serviços do Governo em Macau ou no exterior 

(incluindo mas não se limitando à Direcção dos Serviços de Finanças, Conservatória do Registo 

Predial, Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, Direcção dos Serviços para os 

Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Identificação, Fundo de Segurança Social (FSS), 

Instituto de Acção Social e Corpo de Polícia de Segurança Pública), organismos públicos ou 

privados, empresas (incluindo mas não se limitando a bancos, instituições de crédito e 

instituições financeiras) ou respectivos empregadores (doravante designados por “entidades”), e 

concordar que as entidades acima mencionadas forneçam os seus dados pessoais disponíveis 

(incluindo mas não se limitando às informações das contas bancárias abertas a título individual ou 

conjuntas) ao IH, a fim de serem usados na comparação ou conferência com as informações 

constantes no presente boletim de candidatura.  

19.5 Os dados pessoais constantes no boletim de candidatura fornecidos pelo candidato, podem ser 

comunicados pelo IH, às entidades acima referidas para os fins acima descritos. 

19.6 O candidato tem ainda de concordar que o IH proceda à entrega do boletim de candidatura e de 

todos os documentos disponibilizados à entidade prestadora de serviços de tratamento de dados 

do IH, para o processamento das informações da candidatura. 

19.7 O candidato tem direito a consultar os seus dados pessoais, e a obter uma cópia dos documentos 

anexados ao processo, através do pagamento da devida importância. 

20 Contacte-nos 

 20.1 Se os candidatos pretenderem obter informações mais detalhadas sobre o presente concurso de 

habitação económica e sobre a legislação que rege a habitação económica, poderão dirigir-se 

durante o horário de expediente, ao IH (endereço: Rua Sul do Canal dos Patos, Edifício do Bairro 

da Ilha Verde, r/c K), contactar através do n.º de telefone 2859 4875 ou aceder à página 

electrónica: www.ihm.gov.mo, para consulta das informações ou diplomas legais relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Forma do cálculo do rendimento mensal e do património líquido 

e documentos comprovativos necessários 

Atenção: 

O candidato, antes de preencher o boletim de candidatura, deve ter na sua posse os documentos 

comprovativos indicados no Anexo II (Lista de documentos comprovativos) das “Instruções de 

candidatura”. No momento da apresentação de boletim de candidatura, deve apresentar os originais e 

cópias dos documentos comprovativos e folhas anexas da 2.ª Parte e 3.ª Parte do boletim de 

candidatura indicados no ponto 1 do Anexo II (Lista de documentos comprovativos) das “Instruções 

de candidatura”. O IH irá notificar, por grupo, através de notificação edital, os adquirentes 

seleccionados de acordo com a ordem da lista publicada com a ordenação dos candidatos e o número 

de fracções disponíveis, para apresentarem os respectivos documentos comprovativos indicados no 

ponto 2 do Anexo II (Lista de documentos comprovativos) das “Instruções de candidatura”, dentro 

do prazo fixado, para proceder à apreciação substancial. 

1 Rendimento mensal 

1.1 O rendimento mensal é calculado com base no montante antes da dedução dos impostos, das 

contribuições para o FSS, o regime de previdência ou a pensão de aposentação. 

1.2 O rendimento mensal inclui o rendimento auferido em Macau ou no exterior: 

1.2.1 Rendimentos provenientes do trabalho por conta própria ou por conta de outrem; 

1.2.2 Comissões fixas ou não fixas e subsídios diversos; 

1.2.3 Abonos e pensões de aposentação ou reforma, salvo disposição em contrário; 

1.2.4 Benefícios sociais ou fundos atribuídos pelo Regime da Segurança Social; 

1.2.5 Pensões de alimentos por divórcio (aplica-se a pessoas com direito a pensão de alimentos 

determinada por acordo ou por sentença, no divórcio); 

1.2.6 Rendimentos provenientes de actividades comerciais ou industriais; 

1.2.7 Rendas mensais provenientes de arrendamentos (imóveis detidos em Macau ou no exterior, 

por exemplo: espaços comerciais, lugares de estacionamento, edifícios comerciais e 

industriais, etc.);  

1.2.8 Rendimentos provenientes de aplicações financeiras; 

1.2.9 Proveitos obtidos por qualquer receita não fixa (por exemplo: direitos de autor e de 

propriedade industrial); 

1.2.10 De acordo com as disposições legais, os subsídios e abonos do Governo abaixo 

mencionados não são incluídos no rendimento mensal: 
 

Entidade 

competente 
Itens de subsídios e abonos 

Nota 6
 

Governo de Macau Plano de Comparticipação Pecuniária 

Instituto de 

Habitação 

Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares 

da lista de candidatos a habitação social 

Instituto de Acção 

Social 

Subsídio eventual, subsídio especial (incluindo: apoio para cuidados médicos 

específicos, apoio a invalidez e apoio para actividades de aprendizagem), 

subsídio para idosos e subsídio de invalidez 

Direcção dos 

Serviços de 

Educação e 

Juventude 

Subsídio de propina, bolsa de alimentação e de aquisição de materiais 

escolares, subvenção para aquisição de livros, bolsa de estudo (incluindo: 

bolsa-empréstimo, bolsa de mérito, bolsa especial, bolsa extraordinária)  

Direcção dos 

Serviços de 

Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho 

Anexo I 



 

 

Finanças (DSF) 
 

Nota 6: 
Os itens serão alterados em conformidade com a caducidade, revogação ou alteração das respectivas disposições. 

1.3 Itens de rendimento mensal a serem declarados e originais e cópias das folhas anexas da 3.ª Parte 

do boletim de candidatura e dos documentos comprovativos necessários: 
 

Fontes de 

rendimento 
Originais e cópias dos documentos comprovativos  

Rendimento do 

trabalho por 

conta de outrem 

Indivíduos que trabalham em Macau 

- “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem” assinado pelo 

empregador ou responsável da empresa
 Nota 7

 (não necessita de apresentar 

documentos da contribuição para fundo de seguro social, mas deve ter 

conhecimento do número do empregador ou da empresa que efectua o 

pagamento das contribuições, podendo consultar nos postos de 

atendimento do FSS, ou requerer a “Certidão de conta corrente do 

beneficiário” através de quiosques automáticos ou conta de “Acesso 

comum aos serviços públicos da RAEM” / ePass). 

Indivíduos que trabalham na Região Administrativa Especial de Hong Kong 

(RAEHK), China 

- “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem”
 

assinado pelo 

empregador ou responsável da empresa
 Nota 7

; e 

- Report of Personal Account, emitido pela Mandatory Provident Fund 

Schemes Authority e registo de contribuições, emitido por MPF Trustees. 

Indivíduos que trabalham no Interior da China  

- “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem”
 

assinado pelo 

empregador ou responsável da empresa
 Nota 7

; e 

- Documento comprovativo da participação no seguro social, emitido pelo 

Administration of Social Insurance Fund. 

Indivíduos que trabalham em Taiwan, China 

- “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem” assinado pelo 

empregador ou responsável da empresa
 Nota 7

; e 

- Documento comprovativo da participação no seguro social. 

Indivíduos, que trabalham em outros países ou regiões 

- “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem” assinado pelo 

empregador ou responsável da empresa
 Nota 7

; e 

- Documento comprovativo da participação no seguro social ou na 

segurança social. 
 
Nota: O “Certificado de rendimento do empregado por conta de outrem” deve 

estar de acordo com o correspondente empregador/empresa, indicado no 

registo no pagamento das contribuições do fundo de segurança social/ Report 

of Personal Account/ documento comprovativo do seguro social ou segurança 

social. Caso, os documentos comprovativos acima referidos, não provem a 

relação laboral com o empregador/empresa (relação 



 

 

empregador-empregado), deve dirigir-se à entidade competente para 

clarificar a respectiva relação. 

Rendimento de 

exploração de 

actividades / 

Rendimento do 

trabalho por 

conta própria 

Indivíduos que exploram actividades em Macau  

-  “Folha anexa B(I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

rendimento de empresário comercial / de trabalhador por conta própria”; 

- Registo comercial / Declaração de Início de Actividade / Alterações (M/1 

da DSF); 

- Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a 

conta de demonstração de resultados e o balanço); e  

- “Folha anexa B(II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura – Síntese do 

relatório financeiro” assinada por contabilista registado.  

Indivíduos que exploram actividades na RAEHK, China 

- “Folha anexa B(I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

rendimento de empresário comercial / de trabalhador por conta própria ”; 

- Registo comercial;  

- Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a 

conta de demonstração de resultados e o balanço); e 

- “Folha anexa B(II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura – Síntese do 

relatório financeiro” assinada por contabilista registado. 

Indivíduos que exploram actividades no Interior da China  

-  “Folha anexa B(I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

rendimento de empresário comercial / de trabalhador por conta própria”;  

- Licença de exploração de actividades;  

- Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a 

conta de demonstração de resultados e o balanço); e 

- “Folha anexa B(II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura – Síntese do 

relatório financeiro” assinada por contabilista registado. 

 Indivíduos que exploram actividades em Taiwan, China 

- “Folha anexa B(I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

rendimento de empresário comercial / de trabalhador por conta própria”;  

- Licença de exploração de actividades; 

- Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a 

conta de demonstração de resultados e o balanço); e 

- “Folha anexa B(II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura – Síntese do 

relatório financeiro” assinada por contabilista registado. 

Indivíduos que exploram actividades em outros países ou regiões 

- “Folha anexa B(I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

rendimento de empresário comercial / de trabalhador por conta própria”; 

- Registo comercial;  

- Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a 

conta de demonstração de resultados e o balanço); e 

-  “Folha anexa B(II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura – Síntese do 

relatório financeiro” assinada por contabilista registado. 

Indivíduos que exploram actividades por conta própria  

- “Folha anexa B(I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

rendimento de empresário comercial / de trabalhador por conta própria”; 



 

 

- Documentação fiscal aplicável
 Nota 8

; e 

- Respectivos documentos comprovativos de receitas e despesas 
Nota 9

. 

Outros 

rendimentos 

- “Folha anexa C da 3.ª Parte do boletim de candidatura -Declaração de 

outros rendimentos / de inexistência de quaisquer rendimentos”;  

- Apoio económico de assistência social ou prestações da segurança social: 

documento comprovativo do respectivo valor atribuído / recebido; 

- Pensão de aposentação: documento comprovativo da pensão de 

aposentação; 

- Pensões de alimentos: sentença emitida pelo tribunal; 

- Rendimentos provenientes de aplicações financeiras: documentos 

comprovativos do respectivo rendimento;  

- Rendas por arrendamento de propriedades ou terrenos: documento 

comprovativo do proveito mensal do arrendamento (por exemplo: 

contrato de arrendamento ou recibo da renda);  

- Documento comprovativo do respectivo rendimento. 

Inexistência de 

quaisquer 

rendimentos  

- “Folha anexa C da 3.ª Parte do boletim de candidatura -Declaração de 

outros rendimentos / de inexistência de quaisquer rendimentos”. 

 
Nota 7: Caso se encontre em qualquer uma das seguintes situações, pode apenas ser devidamente preenchida pelo 

candidato, não necessitando de ser assinada pelo empregador/ pelo responsável da empresa: 

       (i) Caso seja trabalhador de instituição particular ou empresa, pode apresentar o original do documento de 

comprovativo de rendimento, assinado pelo empregador/ pelo responsável da empresa, do qual devem constar 

todas as informações necessárias da “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem”; 

       (ii) Caso seja trabalhador da administração pública de Macau, pode apresentar o original do documento 

comprovativo de rendimento, emitido pelo respectivo Serviço. 

Nota 8: Aplicável a indivíduo que exerce qualquer das profissões constantes da Tabela das Profissões Liberais e Técnicas 

do Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei n.º 2/78/M, de 25 de Fevereiro, republicado pelo 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 267/2003. Caso não possa apresentar a documentação fiscal do ano de 

tributação, deve entregar os documentos comprovativos de receitas e despesas do respectivo ano. 

Nota 9: Aplicável a indivíduo que não exerce qualquer das profissões constantes da Tabela das Profissões Liberais e 

Técnicas indicada na nota 8. 
 

2 Património líquido 

2.1 O património líquido inclui o património detido em Macau ou no exterior: 

2.1.1 Imóveis (incluindo habitações, espaços comerciais, escritórios, lugares de 

estacionamento, terrenos, etc.); 

2.1.2 Direitos sobre embarcações, aeronaves ou veículos (incluindo licenças de táxis, etc.); 

2.1.3 Carteiras de títulos (incluindo acções, fundos, seguros de poupanças ou investimento, 

etc.); 

2.1.4 Quotas, acções, participações ou outras partes sociais do capital em sociedades civis ou 

comerciais; 

2.1.5 Contas bancárias e numerário (incluindo contas bancárias à ordem, a prazo e numerário 

de valor superior a 5 000 patacas (em patacas e o equivalente em moeda estrangeira), 

etc.); 

2.1.6 Outro património (incluindo direitos de crédito, obras de arte, de joalharia, outros 

objectos de valor superior a 5 000 patacas, etc.). 

2.2 Os débitos de valor superior a 5 000 patacas devem ser deduzidos ao património líquido. 

2.3 Caso a declaração de património líquido seja insuficiente para o preenchimento do património, 

pode preencher na “Folha anexa D da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Campos 

complementares”. 



 

 

2.4 Itens do património líquido a serem declarados, forma de cálculo do património e originais e 

cópias dos documentos comprovativos necessários: 
 

Tipo de património Descrição da forma de cálculo Originais e cópias dos 

documentos 

comprovativos 

Imóveis 

(incluindo 

habitações, espaços 

comerciais, 

escritórios, lugares 

de estacionamento, 

terrenos, etc.) 

- Terrenos e imóveis para qualquer finalidade, 

construídos ou com venda antecipada, em 

Macau ou no exterior, sendo calculado o 

valor na data de apuramento referida no 

ponto 7.3.2, após dedução de empréstimos 

hipotecários em dívida (se houver 

empréstimos hipotecários).  

- Caso sejam detidos em compropriedade, deve 

apenas ser declarado o valor líquido da quota 

que lhe tenha cabido nos direitos e interesses. 

- Documento 

comprovativo relativo 

à titularidade do 

imóvel;  

- Relatório do valor da 

avaliação; e 

- Documento 

comprovativo relativo 

aos respectivos 

empréstimos 

hipotecários (se houver 

empréstimos 

hipotecários).  

Direitos sobre 

embarcações, 

aeronaves ou 

veículos 

(incluindo licenças 

de táxis, etc.) 

- Automóveis ligeiros, automóveis mistos, 

veículos de mercadorias, veículos pesados de 

mercadorias, veículos com contentores com 

trailer e suporte de trailer, motociclos, sendo 

calculado o valor na data de apuramento 

referida no ponto 7.3.2, após dedução de 

empréstimos hipotecários em dívida (se 

houver empréstimos hipotecários). Também 

se aplica às embarcações e aeronaves. 

- Licenças de táxis, autocarros de turismo, etc, 

sendo calculado o valor na data de 

apuramento referida no ponto 7.3.2, após 

dedução de empréstimos hipotecários em 

dívida (se houver empréstimos hipotecários). 

Também se aplica às licenças de 

embarcações e aeronaves. 

- Caso sejam detidos em compropriedade, deve 

apenas ser declarado o valor líquido da quota 

que lhe tenha cabido nos direitos e interesses. 

- Documento de registo; 

- Declaração do valor; 

- Licença de exploração; 

- Declaração do valor da 

licença de exploração; 

- Documentos 

comprovativos 

relativos aos 

respectivos 

empréstimos 

hipotecários (se houver 

empréstimos 

hipotecários); 

- Documentos 

comprovativos do 

proveito mensal do 

arrendamento (se 

houver arrendamento). 

Carteiras de títulos 

(incluindo acções, 

fundos, seguros de 

poupanças ou 

investimento, etc.) 

- Acções de sociedades cotadas em bolsa, 

títulos de dívida, produtos comerciais, ouro 

ou outros metais valiosos, certificados de 

depósito, cauções de investimento de 

corrector, fundos mútuos e investimentos em 

trusts, valor em dinheiro de planos de 

seguros com natureza de investimento ou de 

poupança, etc., sendo calculado o valor, por 

unidade, à hora do fecho, na data de 

apuramento referida no ponto 7.3.2. 

- Documentos 

comprovativos 

relativos aos 

respectivos 

investimentos e seus 

valores. 



 

 

- Caso seja um investimento conjunto, deve 

declarar o valor médio por pessoa, calculado 

de acordo com o número de titulares. 

Nota: O valor dos planos de seguros com natureza 

de investimento ou de poupança será 

calculado com base no valor da apólice de 

seguro no dia da declaração. 

Quotas, acções, 

participações ou 

outras partes sociais 

do capital em 

sociedades civis ou 

comerciais 

- Interesses e direitos do empresário, pessoa 

singular (empresário individual), empresário, 

pessoa colectiva (por exemplo: empresas 

comerciais / companhias limitadas, etc.). O 

património líquido é obtido após dedução 

dos passivos ao valor contabilístico do 

imóvel industrial, da maquinaria, das 

existências, dos créditos, dos saldos das 

contas bancárias, das disponibilidades de 

caixa, dos veículos motorizados (se houver), 

de terrenos ou imóveis (se houver), etc. 

constantes do relatório financeiro referente à 

data de apuramento referida em 7.3.2. 

- Caso a exploração da actividade assuma a 

forma de empresário, pessoa colectiva, na 

declaração deve preencher apenas o valor 

líquido actual dos direitos e interesses que 

possui. 

- Registo comercial; e 

- Relatório financeiro 

verificado por 

contabilista registado 

(deve incluir a conta de 

demonstração de 

resultados e o balanço). 

 

Contas bancárias e 

numerário 

[incluindo contas 

bancárias à ordem, a 

prazo e numerário 

de valor superior a 5 

000 patacas (em 

patacas e o 

equivalente em 

moeda estrangeira), 

etc.]  

- Calcular o saldo de depósitos de montante 

superior a 5 000 patacas (incluindo: conta 

poupança / corrente, depósito a prazo, em 

patacas e em moeda estrangeira) na data de 

apuramento referida no ponto 7.3.2. 

- Caso seja uma conta bancária conjunta, deve 

declarar o saldo médio por pessoa, calculado 

de acordo com o número de titulares da 

conta.  

- Incluir as disponibilidades em caixa, de valor 

igual ou superior a 5000 patacas ou valor 

equivalente em moeda estrangeira, na data de 

apuramento referida no ponto 7.3.2. 

- Caderneta bancária; 

- Extracto da conta 

bancária;  

- Facturas de depósito a 

prazo; e 

- Respectivos 

documentos 

comprovativos dos 

registos. 

Outro património 

(incluindo direitos 

de crédito, obras de 

arte, de joalharia ou 

outros objectos de 

valor superior a 5 

000 patacas, etc.) 

- Direitos de crédito, obras de arte, de joalharia 

e outros itens de valor superior a 5 000 

patacas, na data de apuramento referida no 

ponto 7.3.2. 

- Respectivos 

documentos 

comprovativos. 

 

 

 

  



 

 

Lista de documentos comprovativos necessários para a candidatura  

de habitação económica 

Atenção: 

O candidato, antes de preencher o boletim de candidatura, deve ter na sua posse os documentos 

comprovativos indicados no Anexo II (Lista de documentos comprovativos) das “Instruções de 

candidatura”. No momento da apresentação de boletim de candidatura, deve apresentar os originais 

e cópias dos documentos comprovativos e folhas anexas da 2.ª Parte e 3.ª Parte do boletim de 

candidatura indicados no ponto 1 do Anexo II (Lista de documentos comprovativos) das “Instruções 

de candidatura”. O IH irá notificar, por grupo, através de notificação edital, os adquirentes 

seleccionados de acordo com a ordem da lista publicada com a ordenação dos candidatos e o número 

de fracções disponíveis, para apresentarem os respectivos documentos comprovativos indicados no 

ponto 2 do Anexo II (Lista de documentos comprovativos) das “Instruções de candidatura”, dentro 

do prazo fixado, para proceder à apreciação substancial. 

1 Originais e cópias dos documentos comprovativos e das folhas anexas da 2.ª Parte e 3.ª Parte do 

boletim de candidatura que devem ser apresentados no momento da apresentação de boletim de 

candidatura 

1.1  Folhas anexas da 2.ª Parte do boletim de candidatura dos indivíduos registados na 2.ª Parte do 

boletim de candidatura e os correspondentes anexos (se necessário) 

Indivíduos registados na 

2.ª Parte do boletim de 

candidatura 

- “Folha anexa A da 2.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração 

referente à posse de documento de identificação do Interior da China, de 

outros países ou regiões”. 

- Cópia do documento de identificação do Interior da China e de outros 

países ou regiões (a frente e o verso do documento de identificação devem 

ser fotocopiados na mesma página), devendo ser apresentado o original 

para verificação (aplicável a indivíduo portador de documento de 

identificação do Interior da China e de outros países ou regiões). 

1.2  Folhas anexas da 3.ª Parte do boletim de candidatura dos indivíduos registados na 2.ª Parte do 

boletim de candidatura e os correspondentes anexos (se necessário) (consulte os pontos 1 e 2 do 

Anexo I das “Instruções de candidatura” 

Rendimento do trabalho 

por conta de outrem 

- “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de 

rendimento de empregado por conta de outrem”
 Nota 10

. 

Rendimento da 

exploração de 

actividades/ 

Rendimento do trabalho 

por conta própria 

- “Folha anexa B (I) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

rendimento de empresário comercial / de trabalhador por conta própria”. 

- Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a 

conta de demonstração de resultados e o balanço) (aplicável a indivíduo 

com rendimentos de exploração de actividades). 

- “Folha anexa B (II) da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Síntese do 

relatório financeiro” assinada por contabilista registado (aplicável a 

indivíduo com rendimentos de exploração de actividades). 

Outros rendimentos 

Subsídios, prestações da 

segurança social, 

pensões de aposentação, 

pensões de alimentos, 

rendimentos 

provenientes de 

aplicações financeiras, 

- “Folha anexa C da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

outros rendimentos / de inexistência de quaisquer rendimentos”. 

Anexo II 



 

 

rendas, etc. 

Inexistência de 

quaisquer rendimentos 

- “Folha anexa C da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Declaração de 

outros rendimentos / de inexistência de quaisquer rendimentos”. 

Insuficiência de Campos 

do boletim de 

candidatura para o 

preenchimento do 

património 

- “Folha anexa D da 3.ª Parte do boletim de candidatura – Campos 

complementares”. 

 

1.3  Originais e cópias dos documentos comprovativos gerais dos indivíduos registados na 2.ª Parte 

do boletim de candidatura 

Documento de 

identificação 

- Bilhete de identidade de residente de Macau (a frente e o verso do 

documento de identificação devem ser fotocopiados na mesma página). 

- “Certidão de registo de nascimento” (aplicável a recém-nascido para o qual 

não tenha ainda sido solicitada a emissão do bilhete de identidade de 

residente de Macau / já tenha sido solicitada a emissão mas ainda não 

tenha sido concedido).  

- “Certificado de Residência” (aplicável a quem tenha condições para obter 

o “certificado de residência”, mas não tenha ainda solicitado a emissão do 

bilhete de identidade de residente de Macau / já tenha sido solicitada a 

emissão mas ainda não tenha sido concedido).  

Documento 

comprovativo da relação 

familiar 

- “Certificado de relação de parentesco” (emitido pela Direcção dos Serviços 

de Identificação) ou certidão notarial (aplicável ao indivíduo que não 

consegue comprovar a relação familiar, através do documento de 

identificação). 

- Documento comprovativo do poder paternal ou da tutela, atribuído pelo 

Tribunal, dos elementos do agregado familiar menores de dezoito anos de 

idade. 

Pessoas casadas - Certidão de casamento (quem case no Interior da China, pode apresentar a 

certidão de casamento ou certidão notarial). 

- Documento de identificação do cônjuge (a frente e o verso do documento 

de identificação devem ser fotocopiados na mesma página). 

Cônjuge residente de 

Macau, mas que não 

participa no presente 

concurso  

- “Declaração para cônjuges que não façam parte do agregado familiar” e as 

folhas anexas (consulte os pontos 1 e 2 do Anexo I das “Instruções de 

candidatura”) e apresentar os anexos (se necessário). 

Cônjuge não residente 

de Macau  

- “Procuração de cônjuge não residente da Região Administrativa Especial 

de Macau”. 

Pessoas em união de 

facto 

- Declaração de união de facto (deve ser assinada pelos interessados da 

união de facto e por duas testemunhas e com assinatura reconhecida 

notarialmente). 

Pessoas sem 

comprovação/ sem 

confirmação do estado 

civil 

- “Certificado de Dados Pessoais” [deve constar claramente o estado civil e 

o nome do cônjuge (caso declare)] (emitido pela Direcção dos Serviços de 

Identificação). 

Pessoas portadoras de 

deficiência 

- Cartão de registo de avaliação da deficiência ou atestado médico referente 

à deficiência. 

Residentes de Macau, - “Certificado de Dados Pessoais” (devem constar claramente os dados do 



 

 

portadores de 

documentos de 

identificação de outros 

países ou regiões, que 

trabalham em países ou 

regiões no exterior de 

Macau 

documento de identificação dos outros países ou regiões e do documento 

de identificação de Macau) (emitido pela Direcção dos Serviços de 

Identificação). 

1.4  Originais e cópias dos documentos comprovativos do rendimento mensal dos indivíduos 

registados na 2.ª Parte do boletim de candidatura (consulte o ponto 1 do Anexo I das 

“Instruções de candidatura”) 

Rendimento do trabalho 

por conta de outrem 

Indivíduos que trabalham em Macau 

- Não necessita de apresentar documentos da contribuição para fundo de 

seguro social, mas deve ter conhecimento do número do empregador ou da 

empresa que efectua o pagamento das contribuições (pode consultar nos 

postos de atendimento do FSS, ou requerer a “Certidão de conta corrente 

do beneficiário” através de quiosques automáticos ou conta de “Acesso 

comum aos serviços públicos da RAEM” / ePass). 

Indivíduos que trabalham na RAEHK, China 

-  Report of Personal Account, emitido pela Mandatory Provident Fund 

Schemes Authority e registo de contribuições, emitido por MPF Trustees. 

Indivíduos que trabalham no Interior da China 

-  Documento comprovativo da participação no seguro social, emitido pelo 

Administration of Social Insurance Fund. 

Indivíduos que trabalham em Taiwan, China 

-  Documento comprovativo da participação no seguro social. 

Os indivíduos, que trabalham em outros países ou regiões 

-  Documento comprovativo da participação no seguro social ou na segurança 

social. 

Rendimento de 

exploração de 

actividades / 

Rendimento do trabalho 

por conta própria 

- Registo comercial / Declaração de Início de Actividade / Alterações 

(Modelo M/1 da Direcção dos Serviços de Finanças) / licença de 

exploração de actividades (aplicável a indivíduo com rendimentos de 

exploração de actividades). 

- Documentação fiscal aplicável 
Nota 11

. 

- Respectivos documentos comprovativos de receitas e despesas 
Nota 12

. 

Outros rendimentos 

(Subsídios, prestações 

da segurança social, 

pensões de aposentação, 

pensões de alimentos, 

rendimentos 

provenientes de 

aplicações financeiras, 

rendas, etc.) 

- Respectivos documentos comprovativos (os beneficiários de subsídios e 

prestações da segurança social de Macau não necessitam de apresentar 

documentos comprovativos). 

1.5  Originais e cópias dos documentos comprovativos do património líquido dos indivíduos 

registados na 2.ª Parte do boletim de candidatura (consulte o ponto 2 do Anexo I das 

“Instruções de candidatura”) 



 

 

2 Originais e cópias dos documentos comprovativos que devem ser apresentados ao IH para 

proceder à apreciação substancial, após publicação da lista com a ordenação dos candidatos 

 

 Nota 10
: A “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de rendimento de empregado por conta de outrem” 

deve ser assinada pelo empregador / pelo responsável da empresa; no entanto, caso se encontre em qualquer uma das 

seguintes circunstâncias, pode apenas ser devidamente preenchida pelo candidato, não necessitando de ser assinada pelo 

empregador / pelo responsável da empresa: 

(i) Caso seja trabalhador de instituição particular ou empresa, pode apresentar o original do documento de comprovativo 

de rendimento, assinado pelo empregador/ pelo responsável da empresa, do qual devem constar todas as informações 

necessárias da “Folha anexa A da 3.ª Parte do boletim de candidatura - Certificado de rendimento de empregado por 

conta de outrem”; 

(ii) Caso seja trabalhador da administração pública de Macau, pode apresentar o original do documento comprovativo de 

rendimento, emitido pelo respectivo Serviço. 
 Nota 11

:  Aplicável a indivíduo que exerce qualquer das profissões constantes da Tabela das Profissões Liberais e Técnicas do 

Regulamento do Imposto Profissional, aprovado pela Lei n.º 2/78/M, de 25 de Fevereiro, republicado pelo Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 267/2003. Caso não possa apresentar a documentação fiscal do ano de tributação, deve entregar 

os documentos comprovativos de receitas e despesas do respectivo ano. 
 Nota 12

: Aplicável a indivíduo que não exerce qualquer das profissões constantes da Tabela das Profissões Liberais e Técnicas  

indicada na nota 11. 

  

Imóveis 

(incluindo habitações, 

espaços comerciais, 

escritórios, lugares de 

estacionamento, 

terrenos, etc.) 

- Relatório do valor da avaliação (deve incluir documentos comprovativos 

relativos à titularidade dos imóveis). 

- Documentos comprovativos relativos aos respectivos empréstimos 

hipotecários (se houver empréstimos hipotecários). 

Direitos sobre 

embarcações, aeronaves 

ou veículos  

(incluindo licenças de 

táxis, etc.) 

- Documento de registo. 

- Licença de exploração. 

- Documentos comprovativos relativos aos respectivos empréstimos 

hipotecários (se houver empréstimos hipotecários). 

Quotas, acções, 

participações ou outras 

partes sociais do capital 

em sociedades civis ou 

comerciais 

- Registo comercial. 

- Relatório financeiro verificado por contabilista registado (deve incluir a 

conta de demonstração de resultados e o balanço). 

2.1  Originais e cópias dos documentos comprovativos fundamentais dos indivíduos registados na 

2.ª Parte do boletim de candidatura  

Elementos do agregado 

familiar que se 

encontrem registados 

como compradores de 

habitação económica / 

com bonificação ao 

crédito para aquisição 

ou locação financeira de 

habitação própria 

autorizada (bonificação 

do crédito) 

- Requerimento de autorização de candidatura a título excepcional e 

documentos comprovativos. 



 

 

    Para referência no caso de preenchimento do boletim de candidatura em suporte de papel 

 
 

  

 

 

Anexo III 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  
  



 

 

 

 

    
 

 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

   
  



 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

   


