
 

Tipologia de documentos Programa Arrendamento Apoiado 

 

Documentos de apresentação obrigatória para todos os elementos do agregado em função da 

nacionalidade e do tipo de documento de identificação 

• Cartão de Cidadão (República Portuguesa) 

• Bilhete de Identidade e documento de identificação fiscal 

• Título de Residência e documento de identificação fiscal 

• Certificado do Registo de Cidadão da U. E., documento de identificação do país de 

nacionalidade/passaporte e documento de identificação fiscal 

Comprovativo do domicílio fiscal para todos os elementos do agregado familiar - Certidão de 

domicílio fiscal emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), emitida há menos de 1 mês 

Comprovativo da situação tributária de todos os elementos do agregado familiar - 
Demonstração de liquidação de IRS e Declaração de IRS ou Certidão de dispensa de entrega de 
IRS 

Comprovativo de inexistência de bens imóveis no concelho de Lisboa ou em concelho 
limítrofe de todos os elementos do agregado familiar  

• Certidão predial negativa, emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) há menos 
de um mês a comprovar que nenhum dos elementos do agregado é proprietário de 
Habitação no concelho de Lisboa ou em concelho limítrofe 

• Comprovativo ou declaração que ateste a impossibilidade de ocupação da(s) 
habitação(ões) propriedade de algum  dos elementos do agregado familiar  por o(s) 
imóvel(eis) a que respeita o nº3 do Artigo 13º do RMDH não está(ão) em condições de 
satisfazer o fim habitacional  do agregado, cabendo ao Município avaliar a situação e 
decidir sobre o acesso deste agregado à atribuição de habitação 

Comprovativo da situação de sem alojamento - Declaração de instituição de apoio a pessoas 

em situação de sem-abrigo comprovativa da pernoita em centros de acolhimento noturno, 

locais públicos, prédios devolutos ou similares 

Comprovativo do risco iminente de perda de habitação: 

• Notificação da oposição à renovação do contrato de arrendamento num prazo inferior 

a um ano ou notificação judicial de ação de despejo ou relatório que ateste o estado de 

risco de ruína da habitação, caso tenha assinalado que reside em habitação arrendada 

particular ou em habitação de familiares ou amigos 

• Declaração do estabelecimento prisional ou da instituição que gere o centro de 

acolhimento, lar ou residência de transição, referindo o prazo limite de permanência no 



mesmo, caso tenha  assinalado que reside em alojamento temporário e tem de sair num 

prazo inferior a um ano 

• Documento que ateste a perda da habitação, nomeadamente, por dação do imóvel em 

cumprimento de dívida, em consequência de hipoteca, caso tenha assinalado que reside 

em habitação própria 

Comprovativo de residência em alojamento temporário - Declaração do estabelecimento 
prisional ou da instituição que gere o centro de acolhimento, lar ou residência de transição, 
referindo o prazo limite de permanência no mesmo 

Comprovativo do apoio institucional para pagamento da renda - Declaração emitida pela 

instituição que concede o apoio para o pagamento da renda 

Comprovativo de residência em parte de habitação - Recibo de renda relativo à parte da 

habitação ou ao quarto, ou na inexistência deste, declaração do senhorio ou do arrendatário da 

habitação acompanhada de caderneta predial/contrato de arrendamento 

Comprovativo do rendimento de trabalho dependente - Declaração da entidade patronal 

indicando o vencimento mensal ilíquido à data da candidatura, emitida há menos de um mês, 

ou recibo de vencimento do mês da candidatura ou do mês imediatamente anterior à 

candidatura 

Comprovativo do rendimento de trabalho independente - Recibos emitidos nos últimos três 

meses que antecederam a submissão da candidatura, devendo justificar falhas na sequência 

numérica dos recibos apresentados 

Comprovativo de bolsa de investigação - Contrato da bolsa  ou declaração emitida pela 

entidade subsidiária indicando o valor mensal da bolsa, emitida há menos de um mês 

Comprovativo da situação de desemprego - Carta enviada pelo Instituto da Segurança Social 

(ISS) e/ou extrato dos recebimentos emitido pelo Instituto da Segurança Social (ISS) há menos 

de um mês 

Comprovativo de rendimento social de inserção - Declaração do rendimento social de inserção, 

onde consta a prestação mensal e a composição do agregado familiar do beneficiário, emitida 

pelo Instituto da Segurança Social (ISS), há menos de um mês 

Comprovativo de pensão de reforma/aposentação - Carta anual enviada pelo Instituto da 
Segurança Social (ISS) ou Caixa Geral de Aposentações (CGA) ou extrato dos recebimentos 
emitido há menos de um mês pelo Instituto da Segurança Social (ISS) ou pela Caixa Geral de 
Aposentações (CGA) 

Comprovativo de pensão social, prestação social para a inclusão ou outras - Declaração da 
entidade prestadora comprovativa do tipo de pensões sociais ou outras prestações sociais 
auferidas pelos elementos do agregado e respetivos montantes mensais ou anuais, emitida há 
menos de um mês 

Comprovativo de pensão de invalidez - Carta anual enviada pelo Instituto da Segurança Social 

(ISS) ou extrato dos recebimentos emitido pelo Instituto da Segurança Social (ISS) há menos de 

um mês  



Comprovativo de complemento solidário para idosos - Extrato dos recebimentos emitido pelo 

Instituto da Segurança Social (ISS)  ou declaração do Instituto da Segurança Social (ISS) emitida 

há menos de um mês 

Comprovativo de baixa médica de longa duração - Extrato dos recebimentos emitido pelo 

Instituto da Segurança Social (ISS)  ou declaração do Instituto da Segurança Social (ISS) emitida 

há menos de um mês 

Comprovativo de pensão de sobrevivência - Carta anual enviada pelo Instituto da Segurança 

Social (ISS) ou Caixa Geral de Aposentações (CGA) ou extrato dos recebimentos emitido pelo 

Instituto da Segurança Social (ISS) ou pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) há menos de um 

mês  

Comprovativo do subsídio parental - Extrato dos recebimentos emitido pelo Instituto da 

Segurança Social (ISS)  ou declaração do Instituto da Segurança Social (ISS) emitida há menos de 

um mês 

Comprovativo de inexistência de rendimentos - Declarações do Instituto da Segurança Social 

(ISS), emitidas há menos de um mês, uma relativa à situação contributiva e outra comprovativa 

de que não está a ser concedida qualquer prestação social 

Comprovativo da situação de doença/deficiência - Atestado de incapacidade multiusos ou 

declaração do Instituto da Segurança Social, ou de outra entidade, comprovativa do tipo de 

subsídios ou outras prestações auferidas pelos elementos do agregado 

Documentos a apresentar em situação de família monoparental - Documento comprovativo da 

regulação das responsabilidades parentais 

Comprovativo da situação de vítima de violência doméstica - Estatuto de vítima de violência 

doméstica 

Comprovativo a apresentar no caso de usufruir de apoios financeiros para fins habitacionais - 

Comprovativo ou declaração de cessação de apoios financeiros públicos para fins habitacionais 

Comprovativo de denúncia da titularidade de habitação pública - Comprovativo da cessação 

da titularidade do arrendamento de habitação pública já atribuída de que sejam titulares, 

cônjuge ou unido de facto com o titular 

Comprovativo de denúncia do contrato de arrendamento - Comprovativo da denúncia do(s) 

contrato(s) de arrendamento de que sejam titulares 

 

  

 

 


