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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – Instrução do Processo 

 

 Candidatura para o Apoio à Aquisição – Programa PRAHABITAR 
 

 

 Cartão do Cidadão ou BI e Contribuinte (de todos os membros do ‘Agregado Familiar’ inscritos no processo 

de candidatura); 

 Simulação bancária de empréstimo para crédito à habitação própria permanente 

devidamente carimbada; 

 Consulta ao Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, emitido pelo Serviço de Finanças da 

área de residência (de todos os membros inscritos); 

 Declaração de IRS relativa ao ano mais recente e respetiva Nota de Liquidação (de todos os 

membros inscritos maiores de 18 anos que declararam rendimentos no ano anterior); 

 Cópia dos três recibos de vencimento mais recentes (de todos os membros inscritos trabalhadores por 

conta de outrem); 

 Comprovativo de pensões de reforma, aposentação, velhice, invalidez, sobrevivência ou 

outra (de todos os membros inscritos se aplicável); 

 Extrato de Remunerações da Segurança Social dos últimos 12 meses (Modelo GR0014) 

 Comprovativo do valor da prestação de desemprego e sua duração (dos membros desempregados) 

 Fotocópia do Cartão de Estudante (para estudantes maiores de 18 anos) 

 Declaração de Consentimento a autorizar a favor da IHM, PERAM, para obtenção de 

informação junto de entidades terceiras, nomeadamente, Autoridade Tributária e 

Segurança Social, para efeitos de verificação dos pressupostos de atribuição de apoios 

(modelo fornecido por esta entidade). 

 

Documentos Adicionais 

 Comprovativo da morada fiscal dos titulares da candidatura (se aplicável); 

 Documento comprovativo de residência há mais de 2 anos (se aplicável); 

 Atestado de Invalidez quando superior a 60% (se aplicável); 

 Poderão ser solicitados outros elementos que se considerem relevantes para análise e 

apreciação da candidatura. 

 


