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Documentos necessários para efetivar a inscrição 

□ Declaração do IRS do agregado familiar e respetivo documento de liquidação(1) 

□ Recibos de vencimentos do agregado familiar (últimos 3 meses), declaração de desemprego ou 
histórico de descontos 

□ Documentos comprovativos de Prestações Sociais recebidas(2): subsídio de desemprego ou social 
de desemprego, subsídio parental, baixa prolongada, bolsas para investigação, complemento por 
dependência (pensão de invalidez, de velhice ou de sobrevivência), RSI, entre outros. 

□ Rendimentos obtidos com certificados de tesouro e/ou de aforro (juros) 

□ Declaração de sentença do tribunal com a regulação do poder paternal (nos casos em que se 
aplique) 

□ Comprovativos das despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado(3) 
 

(1) 
Quando se trata de utentes que não estão, nos termos legais, obrigados a entregar IRS, quando a declaração não 

corresponde a 12 meses de trabalho ou não existe informação fiscal completa do ano anterior, os rendimentos 
serão anualizados para apuramento do cálculo da mensalidade. 

(2)
 Consideram-se prestações sociais, todas as prestações diretas que pressuponham um aumento do rendimento 

mensal disponível 

(3) 
Em caso de doença crónica clinicamente comprovada de qualquer dos elementos que constituem o agregado 
familiar 

 

Composição do Agregado Familiar 

* Para além do utente, integra o agregado familiar, o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de parentesco, 
afinidade, ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum de mesa e habitação com a criança. 

* Nos casos em que existe a guarda partilhada e responsabilidade conjunta da criança, considera-se que ambos os 
progenitores pertencem ao mesmo agregado familiar. 

 

 

* Sempre que haja dúvidas sobre a veracidade das declarações de rendimento, e após efetuarem as 
diligências que considerem adequadas, a direção convenciona o montante da comparticipação familiar 
máxima. 

* A falta de entrega dos documentos solicitados para determinação da comparticipação familiar no prazo 
concedido para o efeito, determina a fixação da comparticipação familiar máxima. 

 

Documentos necessários para a matrícula 

□ C.C. da criança ou Boletim de nascimento, NIF e NISS 

□ Boletim de vacinas atualizado 

□ B.I. ou C.C. do Encarregado de Educação 

□ Declaração médica em como a criança não sofre de doenças infecto-contagiosas 

□ 1 Fotografia atualizada 

 


