
Documentos para submissão de Candidatura a Apoio a Habitação Jovem em Loures 
Classificação Documento Portador Condições Ficheiros 

 

Doc.01.01.Identificação 

Documento de identificação pessoal 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação Obrigatório Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Numero de Identificação bancária - NIB. (documento comprovativo) 

 
Candidato Obrigatório Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Título válido de permanência em território nacional. 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação No caso de cidadão estrangeiro, obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Doc.01.Identificação e 
legitimidade 

Doc.01.02.Comprovativ 
os de Legitimidade 

Contrato de arrendamento. Candidato No caso de apoio ao arrendamento com contrato 
efetivado, obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Contrato-promessa de arrendamento. Candidato No caso de apoio ao arrendamento com contrato-
promessa, obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Contrato de mútuo bancário da aquisição de habitação própria permanente. Candidato No caso de apoio a crédito bancário efetivado, obrigatório Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Declaração emitida pela instituição que irá conceder o crédito para a aquisição da habitação, onde 
expressamente constem as condições, o valor da futura prestação mensal do crédito e a referência 
ao período de carência (no caso de crédito em negociação). 

 
Candidato 

No caso de apoio a crédito bancário em negociação, 
obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Doc.02.Titularidade de 
bens 

Doc.02.Titularidade de 
bens 

Declaração comprovativa da existência ou não existência de bens imóveis, emitida pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira. 

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação Obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Certidão comprovativa da situação tributária, emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação Obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Caderneta predial (no caso de ser detentor de imóvel que não o do objeto da candidatura). 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação 
No caso de ser titular de imóvel habitacional que não o do 

objeto da candidatura, obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Título de direitos legais ou contratuais com terceiros, sobre imóvel habitacional que não o do 
objeto da candidatura.  

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação 

No caso de ser titular de imóvel habitacional que não o do 
objeto da candidatura, ocupada por terceiros, obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Doc.04.Declarações/Se 

guros/Participações/Co 
ntratos 

Doc.04.01.Declarações 

Declaração comprovativa de deficiência e do respetivo grau de incapacidade (quando for o caso). 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação No caso de doença, obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Declaração de início de atividade ou contrato de trabalho (no caso de inicio atividade profissional 
no decurso do 1.º semestre). 

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação 

No caso de ter iniciado a atividade profissional no 1º 
semestre, obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Declaração da entidade patronal para a situação de Layoff. Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação No caso de layoff, obrigatório Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 
Declaração comprovativa da não receção de qualquer apoio ou subvenção de apoio ao 
arrendamento em nome do contribuinte e demais elementos do agregado familiar, emitida pelo 
IHRU – Instituto da habitação e da Reabilitação Urbana. 
 

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação 

No caso de Apoio a arrendamento, obrigatório Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais 
do que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Comprovativo de candidatura ao programa de apoio financeiro Porta 65 Jovem, em como a 
candidatura não foi aprovada por falta de orçamento. 

 

Candidato No caso de se ter candidatado ao programa Porta 65  
Jovem, obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

 
 
 
 
 
 
 

Doc.07.Económicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Doc.07.01Rendimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaração de IRS ou certidão comprovativa de isenção de entrega de IRS, relativa ao ano anterior, 
emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação Obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Comprovativo dos três últimos recibos de vencimento. 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação No caso de rendimento por vencimento, obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Comprovativo dos vencimentos auferidos, bem como dos subsídios de férias e de Natal recebidos, 
até ao momento da candidatura (no caso do candidato ou algum dos membros do agregado terem 
iniciado atividade profissional no decurso do 1.º semestre). 

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação 

No caso de ter iniciado atividade profissional no decurso 
do 1.º semestre, obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Comprovativo de recebimento de subsídio de desemprego, emitido pelo ISS, I.P.. 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação 
No caso de rendimento por subsídio de desemprego, 

obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Comprovativo da atribuição de bolsas ou prémios no exercício de atividades científicas, culturais 
ou desportivas. 

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação No caso de rendimento por bolsas ou prémios, obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 



 
 
 
 
 
 

DOC. 07 Económicos 

 
 
 
 
 
 
Doc.07.01.Rendimentos 

Certificado do rendimento social de inserção, emitido pelo ISS, I. P. (se for o caso) *ver nota sobre 
condições do documento. 

Candidato e elementos do agregado 
familiar ou jovens em coabitação 

No caso de estar abrangido pelo Rendimento Social de  
Inserção (RSI), obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 
que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Comprovativo do recebimento de pensão de alimentos. 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação 
No caso de rendimento de pensão de alimentos, 

obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Comprovativo do recebimento de pensão de sobrevivência. 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação 
No caso de rendimento de pensão de sobrevivência, 

obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

Último recibo da pensão auferida (outras pensões não previstas, se for o caso). 
Candidato e elementos do agregado 

familiar ou jovens em coabitação No caso de rendimento Outro, obrigatório 
Só é possível anexar ficheiros em PDF. Caso tenha mais do 

que 1 documento deverá agrega-los num só ficheiro.* 

 
Doc.07.02.Encargos 

Recibo da renda da casa, o último emitido. Candidato No caso de já existir contrato de arrendamento, 
obrigatório 

Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Comprovativo de despesa relativa à prestação mensal do crédito bancário à aquisição de 
habitação própria permanente. 

Candidato No caso de haver crédito bancário efetivado, obrigatório Só é possível anexar ficheiros em PDF. 

Nota: *Poderá digitalizar todos os documentos agregando-os num só ficheiro ou, recorrer a um editor de ficheiros PDF (ex. PDF24 Creator, aplicação disponível na web). 


