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Condições de acesso
Verifique aqui quais os requisitos obrigatórios  para se poder candidatar aos vários programas da 

habitação, primeiro escolha o programa:

Consulte os Requisitos obrigatórios para se poder candidatar

Simule os elementos do seu agregado habitacional.

Na página a seguir explicamos o resultado:

• Limites (mínimo e máximo) do Rendimento Global Anual do Agregado

• Tipologia do Agregado
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41 HABITAR LISBOA 

Condi<;Oes de acesso aos Programa.s de Habita~o do Municipio de Lisboa 

• Selec•o-ne o Programa Renda Acessive l Llmites do Rendimento Global Anual do Agregado (minimo e maximo) 

r----------------------------ol-!t,,"'" <fo ... ><li,,•nto Glob11l Anuol do A.greg~do 

Requisitos obrigatOrios para se poder c::andidatar 

1.'-adullo {n3o dO'prndrnte): 100~ d., Rclribur~Ao Mintm., NDtlcm.1l Anunl, 

Pet' codo Adu!to odiciONI ff\iio dop~ndente): SO'i6 dll Rrtribuc~o Minima J'UQOn3J Anual. 

... Titular e Agregado 
2. Valor mOximo do r(mdlmento gk)bal do "5Jfe9~tdo hobit.ttronal 

Titulor: 
I.Agrt!<j<ldoOOm UIM p~: 3S.OOOE/anoft.41'. ~ med•.t. 2.917E'/mls~L"m duocfecimos.ou 2.500 E/m&x 14 m~s~ 

ldad~ igual ou superior a 18 a nos 2. ~do {OM duas pesV-~as: oiS.OOO £/ano (1.~ 1m1 merua l.iSO(Jml!s ~m duOdkrmos: ou J.214 E/n~ k 1.& mes.ei); 

3. Ag.regado com 1-n<~ls de duas pe$SOS:S: 45..000 etano _.. 5.000 £/a!lO por e.ada ~f! acLc.tonal que CMS1e n!l dKlan~.ao de I.RS. 
• Tinllo d& rttsi<Jencia valido •m tellitorio na<iona1 

Agre-gado: 

0 Rendunemo Global em fvnc;ao da cornposlc;.lo do Agregatto Habitacional deve ter vm valor compreendido en,re o mlnfmo eo miuCimo dos par.lmetros apli~veis ao programa selecionado 0 
Para mais informa~o consutte aqul a le<;islao~;ao em vigor 

Ter demonstra,ao de hquidac;iio de IRS do Utnmo ano fiscal 

Nenhum elernento pode ser propnetado, usufrutuano, ou detentor a outro t1tulo de pred1o urbano ou frac;ao autonoma de predro urbano destJnado a habita~.lo loca!izado na Area Mettopolitana de ltsboa 
(AMl), satvo se e.$tiverem impedidas legalmente de a ocupar ou sea mesma nao estlver em condic;Oes de satisfazer o fim habitaoonal. O 

4 AN:J F I!.Clll 20U1 v 

• N° ElemMto~ do Ag~gado • 
• No £1ementos Oependentes 

N° Elementos Oependentes X 

Co~e111m-se deope:!\dentK as pe~soa~ devda.menu.• ldenbr;cad3s p~ numero r.s.cal de ror\trlbv.nte na dedara;cio de tetdn~!ot de utn dos elen\ecltos do agtil'gado habJUQOnal 

Conwlle il aifnea b) do nUmero 2 do atUgo 4 ° do Regui~M-!nto Munlop.tl do O.r~to J Hib·ta<;Jo 

V~riflc:at Rrqulaltos . 

Tipologia do Agregado 

T1pologia do Agrt>gado: 
T1polo9i• dt t.•bit•~ao 

Minim• I MAxi,. I 
jl R•nd• A(etsiv•l 

Tip.o*ogi• I Mlnim.t I Miximil 

TO I T1 I 
TO II T2 I 

3 T1 ,I T3 I 
• T2 I T3 I 

I TO II 150 400 

I T1 II 150 soo 

I n il 150 600 

L T3• ][ 200 800 

5 ou fll81~ 

(fit.mlllas Numei'OW) ~I~ ··---
oW' I HAIBITAR LISBOA 

X 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Habitações a concurso
Aqui pode consultar as habitações a concurso
(exemplo do 1º Programa Renda Acessível – 120 habitações)

clique na lupa e terá acesso a Informação do Imóvel

+I HABITAR LISBOA 

lnforma~iio do lmovel X 

Habita~oes em Concurso 

Localiza~Jo Carecttmti<as dJ Fra~,,o Car:scttrtstocos do Edif1cio l lmagens I 
O vo·t• 

(00(1.100 fipol09ia t 

Rl!nd.t Atl'U <1!1 • W 1 

iZ • dlqarootnlO co"' Z qu.!rtOS 

Avt>nodas llio 

.W. I HABJTAR LISBOA 
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Informações
• Contactos

• Perguntas Frequentes

• Regulamento Municipal do Direito à Habitação

• Habitação no sítio do município: lisboa.pt 

41 HABITAR LISBOA 

j 

-
CONTACTOS 

808 203 232 
218 170 552 

Regulamento Municipal 
do Direito a Habitac;ao 

(@) habitarlisboa@cm-lisboa.pt 

Manual do Utilizador 

Perguntas Frequentes 

Oi~3() Mun.cfpal de Habitat;io e OesenvolvJmento Local 

C~mi>O Gr.;~nde. 25 
1049•0$4 Llsboa 

217988588 

lisboa..ptlcidadeJhabitacao 

oW' I HAIBITAR LISBOA 

https://www.lisboa.pt/cidade/habitacao/entrada
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ÁREA PESSOAL - Plataforma HABITAR LISBOA



AUTENTICAÇÃO.GOV.PT
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Saiba como se autenticar na Plataforma HABITAR 

CARTÃO DE CIDADÃO

leitor de cartão de cidadão 

pin de autenticação

ou

CHAVE MÓVEL DIGITAL

Cidadão NACIONAL Cidadão ESTRANGEIRO
titulares de: titulares de:

Cartão de Cidadão Titulo de Residência

Cartão de Residência

• ... 
UTILIZADOR 

•••• 

:··············································· . . 
• 

IC I ....... :::: ..................................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••..................................................•• 

A ~IM1t«~t pt•f"r1+1'"' (j ~)$' ( 'rt11 1'\l!f' Oft~ 

wgUI-; t1 JUI Jdt:I.,.I ..1.J~_,. 

AUTEHTICACAO GOV PT 
fsh ""~ ...,......,. lo• .... ., * 
.CAI!TlO Dl CIOAOAo "''" .,,.,. o. c.rt.lo 

.a.A\11 MOYU 04<ifTA~ ~··• ,u.•·•• ~ Cot1M ole 
Clcllldio nuol<o d• -...lolfnclo ' • C.\Jo ...... klincle 
,. tras ~ \lt;ifi')fl"'tl HA.er• tSP. A • ~f .1 ....,~ 

~U:a pth·~ COftl ,a !IU!IIY•t~210 W9w "I Jc KUdO 

- ~1--.l~lo .o~tuc~o ~~ ...,. .. <» ,ft a ....... M•no:oc.>lo.lt L~Ooo l>t I 
0(• +Sio Ql.#f: I"'~IJOit.i "'"""4 f.cltn.ll'~· Cl'"'"~tO~ ._,41, 
~~~ I ~ t'(l .. ~JI ca'\l.:.; ... .,t'I Jll(i).,li o;; pl#l~ttorm~ fJ91U Oo. C•:l.iello 

f!OP~dor d5 8Jh51Q o.. L:s•ow~ 
S. ~, 00 lOCka ~I '&:tH und1A&111.J pede I~ I,-,~ 

p.;arl Uf"\ IJI&.f"'a•,..,tD pw8f"'C-a. 

't•J• CDMO 19Cf'd.-r o l"rttont«r•o p~t,cwd eq\ll 

Ni9MftiiU~•· 
P'8!.f p ~ r11'1-c·1• ctJ ~~~Q !.f A,.t~~ do!'l.,.j rJof aJ~ ~' 

"'"' e> ' ~· ~-~1<1 ~0. • I OtclAAAC;.io Cl I~ f rt>r•· ·• I 
PlMO•,;r;u,t;lo P:l LIC)'Jll:~ Of IRS QO ull Q•no ICC:•I..., 'll!)Of o 
c(t) COMpt~-.· r.oa~ 001 •WidlfNntOt Jt41~11 Qo Ul.l lgl-.g.l~ 

t.ob~~ 

+ IHABITAR USBOA 

AUTENTICACAO PT 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
: CART'.lo Ol CJOAOl.O : 
: -tr•-t .,., ... OOdo<MtaDdo<'dliCI.lo : 
: eOH\OI!IUf•Mkll(.lo : . . • • • • • • 
: I ~IA 44. Pt4 : 
• • •••••••••••••••••••••••• 

CHAIIE ,_,0YEL DIGITAL : 
.w ..... ct.. ,AIJI'ENTICAQ()C.OVPT : 
Q .... ,..._ ........ A~-. ...... ~ 

........... tlfUI..~•'JNCb~ 
. . • • • . 

iilf Sl! . . jdii : 
•••••••••••••••••••••••••••••• .W. I HABITAR LISBOA 
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Atendimento realizado pelos serviços da 
Câmara Municipal de Lisboa para o cidadão 
que não possa, de uma forma autónoma, 
preencher o registo de adesão e eventual 
candidatura, através da plataforma digital 
ou cidadão portador de Bilhete de 
Identidade.
Se necessitar do apoio para fazer 
candidatura pode efetuar a marcação para 
um atendimento presencial  aqui.

LOJAS LISBOA Programas

ALCÂNTARA
Renda Acessível
Subsídio Municipal Arrendamento Acessível

BAIXA
Renda Acessível
Subsídio Municipal Arrendamento Acessível

ENTRECAMPOS
Arrendamento Apoiado
Renda Acessível
Subsídio Municipal Arrendamento Acessível

MARVILA
Renda Acessível
Subsídio Municipal Arrendamento Acessível

Habitação

Escolha:

O Programa que pretende:

A Loja Lisboa para onde se dirigir:
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Para optar pelo Cartão de Cidadão terá de ter

• um leitor de cartão de cidadão

• saber o  seu PIN da Autenticação (informação enviada por correio quando faz o Cartão de Cidadão)

+I HABITAR LISBOA 

AUTENTICA~AO GOV.PT 

Fac;a a sua autenttcac;ao com 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • 

CARTAO DE CIDADAO 
atraves de lertor de cartao de ttdadao 
e pin de autenttcac;ao 

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CHAVE M6VEL DIGITAL 
atraves da AUTENTICAc;AO.GOV.PT 
0 thlo c&..ol deb rno.'IOt de odom.ot~ ~IC~ 
.,,,_tura doQotale aut.W~bea(jo wgut~ do En~do 

(J Cidad.o NAtiONAl Q Cidadio ESTIU.NGEIIIO 

.. ~~r.-~.-._... . -·-e,g.,~..,_. 

tiro-CO, ' a,a.: ¥II 

IOR'WAI. 11111 •• t t 

'lltU laJIIIJilUI 
"'~''" 14.-:lA 
14f"Q~ 

.... I 

- · 
(+ ~aov 

ama=...~ 

-------......... ... ~ ... 

·- • • 

.W. I HA61TAR LISBOA 
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Pode ativar a sua Chave Móvel Digital (CMD)

Na Plataforma HABITAR LISBOA, depois de escolher ÁREA PESSOAL, clique onde diz 
Adira aqui

Será reencaminhado para o sítio oficial de autenticação segura do Estado:

Deve selecionar onde diz ATIVAR

https://www.autenticacao.gov.pt/

https://www.autenticacao.gov.pt/
https://www.autenticacao.gov.pt/
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Tenha consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças 

NIF
Senha de acesso (à sua área das finanças)

Selecione ATIVAR VIA PORTAL DAS FINANÇAS

Será redirecionado para a Autoridade Tributária Aduaneira.

Preencha os seus dados de acesso ao Portal das Finanças

Autorize
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Para efetuar o registo, deverá indicar o número de telemóvel

que quer associar à sua Chave Móvel Digital. Poderá ainda, 

associar uma conta de e-mail.

Para prosseguir com o seu registo deverá autorizar a obtenção 

da identificação civil, nome, morada, data de nascimento e 

data de validade do Cartão de Cidadão.

O pedido da Chave Móvel Digital via Portal das Finanças é efetuado por duas fases:

1) Pedido de adesão

2) Conclusão do processo de adesão com a introdução do PIN temporário que lhe será 

enviado por carta no prazo de 5 dias úteis.

Por razões de segurança, na primeira utilização, vai ser-lhe solicitado que altere o PIN.
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~I HABITAR USBOA 

AREA PESSOAL CONDI<;OES DE A CESSO HABITA<;OES/CONCURSOS FALE CONNOSCO 

.@ • r • (Q M ... 
~ -® • I ~ 
UTILIZADOR CONTACTOS 

~ .,,,.. .h .• , l 

'"- C ~ .. ,~ ••<~ ;.1 '" 

.<41 oW' I HAeiTAR LISBOA 



CANDIDATURA

APERFEIÇOAMENTO

Impedimento de candidatura durante 24 meses no Programa Renda Acessível

AUDIÊNCIA INTERESSADOS Intenção Indeferimento

EM FASE DE ATRIBUIÇÃO

AÇÕES DO CANDIDATO

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 3 dias úteis (ou o prazo estipulado) 

Após análise dos serviços pode ser solicitada correção/melhoria

Caso seja notificado

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 10 dias úteis (ou o prazo estipulado) para 

dizer o que se lhe oferecer sobre os aspetos que considere relevantes para a decisão

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 5 dias úteis (ou o prazo estipulado) SUBMETER documentos

Após NOTIFICAÇÃO – Celebração contrato de arrendamento

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 2 dias úteis (ou o prazo estipulado) 
anexar comprovativo da cessação de contrato ou do recebimento de apoio financeiro

DESISTÊNCIA

17

16

REGISTO DE ADESÃO

44

80

99

112

125

133

Programa ARRENDAMENTO APOIADO

Programa RENDA ACESSÍVEL SORTEIO

AFETAÇÃO

Sorteada SEM habitação

Sorteada COM habitação

AFETAÇÃO de habitação

AÇÕES da Plataforma HABITAR LISBOA

AFETAÇÃO/SORTEIO

SUBMETER documentos

SUBMETER documentos

SUBMETER documentos

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível extraordinário AFETAÇÃO
AFETAÇÃO de Subsídio

SEM AFETAÇÃO de Subsídio

Após NOTIFICAÇÃO – Celebração de contrato de atribuição de subsídio

É necessário FAZER PROVA dos dados declarados



REGISTO DE ADESÃO NOVOS registos – SempreABERTO

17

O Registo de Adesão é compostos por quatro separadores:

Devem ser preenchidos de forma sequencial, no fim da cada separador deve Guardar.

No caso do separador 3 – Rendimentos, composto por quadros, deve Guardar cada 

quadro, assim que preenchido e no final (no fim da página) deve Validar Rendimentos.

Quando todos os separadores tiverem concluídos deve Finalizar Registo de Adesão

O Utilizador pode Remover Registo de Adesão, apenas sem ter feito qualquer 
Candidatura

Estados do 
Registo de Adesão

REGISTADO

CANCELADO

Incompleto

Nessa altura é informado pela plataforma que o seu Registo de Adesão foi concluído 

com sucesso, receberá um e-mail e um SMS.

REMOVIDO

1 – Utilizador  . 2 – Agregado  . 3 – Rendimentos  . 4 – Habitação Atual .

O Utilizador pode Cancelar Registo de Adesão, após Desistir/Cancelar de qualquer
Candidatura 

Durante o período de concurso ao PRA (Programa Renda Acessível) quando tiver 
CANDIDATURA SUBMETIDA BLOQUEADO

Páginas

18 a 38

39

40 e 41

42 e 43



Ajuda(s) disponibilizadas na Plataforma HABITAR LISBOA para o preenchimento do Registo de Adesão

Ajuda de página

Ajuda de campo

Dados recolhidos pela
Autenticação. GOV

(Cartão de Cidadão ou 
Chave Móvel Digital)

18



Ajuda de quadro
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Ajuda(s) disponibilizadas na Plataforma HABITAR LISBOA para o preenchimento do Registo de Adesão



Os dados pessoais preenchidos neste formulário permitirão ao utilizador e respetivo agregado habitacional fazer o registo de adesão e, de seguida, 

simular e verificar se cumpre os critérios de acesso para os programas de habitação do município de Lisboa, e posteriormente, após abertura de 

concurso seguir para candidatura.

Os campos sinalizados com(*) são dados obrigatórios para submeter com sucesso o seu registo de adesão. Há ainda informação adicional, não 

obrigatória, que poderá ser relevante para análise da situação dos agregados habitacionais, para informação estatística relevante, para o diagnóstico das 

carências habitacionais do município, quantitativas e qualitativas, e para o relatório municipal da habitação. Todos estes elementos contribuem para uma 

melhor monitorização e avaliação do Regulamento Municipal do Direito à Habitação.

No caso de, sinalizar que pretende ser notificado por endereço de correio eletrónico e/ou SMS, será notificado da abertura de concurso aos programas e 

informações adicionais.

Sempre que editar dados de qualquer dos separadores do Registo de Adesão deverá:

1. Guardar cada separador (após o seu preenchimento ou se eventualmente quiser mudar de separador 

durante o registo);

2. Para o separador 3 - Rendimentos:

a. Guardar cada quadro;

b. Validar Rendimentos.

Depois dos quatros separadores preenchidos e guardados:

3. Finalizar o Registo de Adesão.

O Registo de Adesão fica concluído e o seu estado Registado (dia e hora) na Plataforma HABITAR LISBOA.

Poderá editar os dados devendo sempre repetir os passos anteriores assegurando que finaliza o Registo de 

Adesão de modo que a plataforma considere os últimos dados por si registados.

Atenção, no topo da página do formulário tem sempre o estado do Registo de Adesão.

A Plataforma, caso tenha assinalado que pretende ser notificado (por endereço de correio eletrónico e/ou 
SMS), envia a confirmação do seu registo.

20

1 – Utilizador  Ajuda de página



Ajuda de campo

Os campos de preenchimento obrigatório estão assinalados com o asterisco vermelho.
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1 – Utilizador

Portador de incapacidade ou deficiência: possuir grau de 
incapacidade comprovado através de atestado médico de 
incapacidade multiuso ou receber subsídio ou prestação social 
por encargos no domínio da deficiência, subsídio por assistência 
de terceira pessoa ou complemento por dependência.

O grau de incapacidade do Portador com deficiência é um dos 
critérios incluídos na matriz de pontuação de candidaturas ao 
acesso à habitação em regime de arrendamento apoiado.

Esta informação poderá ser relevante no processo de atribuição 
de uma habitação com acessibilidades específicas.

Considera-se com mobilidade condicionada/reduzida pessoa em cadeiras de rodas, incapaz de andar ou que não consegue percorrer grandes distâncias; 
pessoa com dificuldades sensoriais, tais como a cegueira ou a surdez, ou seja, com necessidades especiais permanentes comprovadas através de 
atestado médico.

Esta informação poderá ser relevante no processo de atribuição de uma habitação.

O preenchimento correto da morada é muito importante. Se não sinalizou nas notificações nenhuma das hipóteses (endereço de correio eletrónico e/ou 

SMS), o Município poderá ter de notificá-lo para a morada indicada.

No caso, de estar na situação de sem-abrigo, deverá indicar uma morada postal, um local da sua escolha, ainda que nele não pernoite e devidamente 

autorizado pelo titular da morada. Por exemplo, "Morada postal - em situação sem-abrigo - Rua Lisboa, nº 99"

Consideram-se os seguintes 
subsídios ou prestações: 
bonificação do abono de família 
por deficiência, subsídio de 
educação especial, prestação social 
para a inclusão-componente base.
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1 – Utilizador

A identificação de algumas destas questões, permitem em fase de candidatura, se assim desejar, uma candidatura solidária entre dois agregados 

habitacionais que tenham comprovadamente relações de parentesco entre si, ou de tutela, desempenhem funções cuidadoras entre si, nos termos 

previstos na Lei 100/2019 de 06 de setembro, e pretendam residir em habitações distintas no mesmo lote ou na mesma área de intervenção a que se 

tenham candidatado.

Uma forma de exercício das responsabilidades parentais relativo a filhos menores, por ambos os progenitores, ou responsáveis legais.

Um cuidador informal é uma pessoa, com relação familiar (o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao 4.º grau da linha reta ou da linha 

colateral da pessoa cuidada), que presta assistência a outra que se encontra numa situação dependente de cuidados, sofrendo de algum tipo de 

incapacidade que não lhe permite realizar as ações básicas necessárias à sua existência, enquanto ser humano. Ver mais

Ajuda de quadro

https://eportugal.gov.pt/cidadaos/cuidador-informal
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Os separadores devem ser preenchidos de forma sequencial e no fim de cada um deve Guardar. 

8 Estado: Incomplete (:••••••• 

3 - Rend mentes 

... ldentifica~ao do Titular (Registo n-) 

• C.ampos Ob'!ga ·:mas 

• Nnmf' CorrpltHD 

• T .po d• Ooa.mt>nto de 
ld.nt•f•<ll'ilo 

• D•t.. de v .. lld.tde 

• 0.1• ct. N.ls.t.~rnento -

ldd "T'f1•·146.• 

• N"I~tl~ofSUII-

O Oad·os do Utiiizador reg!stados com x 
· - · 'sucesso.-

l 

+ I HA81TAR LIS BOA 



Por cada elemento do seu agregado habitacional (além do próprio "Utilizador") deverá clicar onde diz "Adicionar Elemento +" e preencher os dados 

necessários relativos a cada elemento do agregado.

Os elementos do agregado que foram criados podem naturalmente ser editados e, se for o caso, removidos.

Se pretender remover um elemento do agregado:

1. E ainda não preencheu o separador 3 - Rendimentos - deve seguir os seguintes passos:

a) Editar o elemento do agregado que pretende remover;

b) Clicar no botão "Remover".

2. Caso já tenha preenchido o separador 3 - Rendimentos - deve:

a) Editar todos os quadros (A, A1, B...), onde o NIF do elemento a remover esteja preenchido;

b) Selecionar o quadrado à esquerda no início da linha do respetivo quadro;

c) Clicar no botão remover que está por cima do quadro (e o elemento selecionado aparece rasurado);

d) Só após clicar no botão "Guardar" a linha e o elemento do agregado desaparecem.

3. Deverá repetir esta operação em todos os quadros que tenham escrito o NIF do elemento do agregado a remover;

4. Sem validar os rendimentos deve voltar ao separador 2 - Agregado - para poder remover o elemento do agregado:

a) Editar o elemento do agregado que pretende remover;

b) Clicar no botão "Remover".

O Número de Identificação Fiscal (NIF) apenas poderá ter um Registo de Adesão ativo como Titular (Utilizador)

a) O Titular poderá apenas ter outros Registos de Adesão já cancelados.

b) Os restantes Elementos do Agregado poderão estar associados a vários Registos de Adesão ou serem Titulares do seu próprio Registo de 

Adesão.

c) Nos casos de guarda conjunta ou partilhada, para além do NIF aparecer em mais do que um Registo de Adesão esta situação terá de estar 

identificada no separador 1- Utilizador.
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Tem de adicionar todos os elementos do seu agregado habitacional e Guardar. 

~~ + HABITAR USBOA 
0 Dados do Agregado .atualizados com x 

sucesso. 

8 Estado: lncompl~to ( ••••••• 

3 • Rend lllf!ntos -4 • Hab>ta~ao Atual 

Titular do Agregado • 
Nrr Oa~ de N..c.,ani.D 

Outros Elementos do Agregado 

NofiMI do £'-to NIF 0•~ de Nuclmmto Gr•u d hr..,taco 

(Phi.!.+' 'til 
- - 1 I 

.W. I HABITAR LISBOA 



Passos para obter a nota de liquidação de IRS online

Para obter uma certidão da nota de liquidação de IRS através do Portal das Finanças, siga estes passos:

• Aceda ao Portal das Finanças (entre diretamente aqui);

• Carregue em "Iniciar Sessão" no canto superior direito e introduza o seu número de contribuinte e a senha de acesso;

• Na coluna do lado esquerdo clique em "Todos os Serviços";

• Na lista exibida, procure o título "Documentos" e clique em ¿Pedir Certidão¿;

• Surge uma caixa azul com o título "Pedido de Certidão", selecione o espaço em branco e escolha a opção "Liquidação de IRS";

• Surge um campo para introduzir o ano. Digite o ano a que corresponde a nota de liquidação de IRS pretendida;

• Surge a mensagem "Pedido de Certificação de Liquidação de IRS" e o botão azul "Obter". Ao clicar no botão "Obter", o site gera o documento e 

abre-o noutro separador do browser;

• Faça o download do documento para o seu computador.

De acordo com o disposto no artigo 13.º do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (CIRS), são considerados DEPENDENTES PARA 

EFEITOS DE IRS:

• Filhos, adotados e enteados, menores não emancipados, bem como os menores sob tutela;

• Filhos, adotados e enteados, maiores, bem como aqueles que até à maioridade estiveram sujeitos à tutela de qualquer dos sujeitos a quem 

incumbe a direção do agregado familiar, que, não tendo mais de 25 anos não recebam anualmente rendimentos superiores ao salário mínimo 

nacional;

• Filhos, adotados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência;

• Afilhados civis

Quem não são considerados dependentes no IRS?

• Menores emancipados;

• Filhos, adotados e enteados que, atingindo a maioridade - isto é, 18 anos - recebam mais de 14 Retribuições Mínimas Mensais (salários mínimos);

• Filhos, adotados e enteados que completem 26 anos de idade.
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Os contribuintes com guarda conjunta devem comunicar, no Portal das Finanças, a residência alternada dos filhos. Se não o fizerem, a dedução fixa é 

aplicada na sua totalidade ao progenitor com quem o dependente vive. Na declaração de IRS deste ano, e pela primeira vez, os pais com guarda 

partilhada poderão deduzir as despesas na exata proporção em que contribuem para o sustento dos filhos.

Os valores numéricos apenas aceitam a vírgula como separador das casas decimais. Deve preencher conforme o exemplo: 10000,00

Rendimentos de trabalho não tributáveis no IRS

Rendimento de trabalho por conta de outrem / Rendimento de pensões

• Rendimentos de trabalho dependente ou pensões cujo valor seja menor ou igual a 9.150,96€ (ano referência 2018) e que não tenham sido sujeitos 

a retenção na fonte e que não incluam rendimentos de pensão de alimentos de valor igual ou superior a 4.104€ (ano referência 2018).

Bolsas de estudo e investigação

• De acordo com o artigo 4.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, os contratos de bolsa não originam relações de natureza jurídico-laboral, nem de 

prestação de serviços, pelo que estão desta forma isentos de IRS.

Ato Isolado

• Quem tenha passado atos isolados de valor anual inferior a quatro vezes o indexante de apoios sociais (ano de referência 2018 - 1715,60€), desde 

que não aufiram outros rendimentos

Subsídio de desemprego

• Os subsídios atribuídos pela Segurança Social, como o subsídio de desemprego, fazem parte dos rendimentos que não estão sujeitos a tributação, 

por exemplo, se esteve desempregado no decorrer do ano passado e a receber este subsídio.

Baixa médica de longa duração

• A baixa médica também faz parte dos rendimentos que não tem de declarar no IRS, por exemplo, se esteve de baixa de longa duração ou de licença 

de maternidade no último ano fiscal, e mesmo que este tenha sido o seu único meio de subsistência.

A dispensa de apresentação de declaração de IRS não impede os sujeitos passivos de poderem apresentar a declaração de rendimentos.

Os sujeitos passivos, nesta situação, podem solicitar à Autoridade Tributária, sem qualquer encargo, a certificação do montante e a natureza dos 

rendimentos, bem como o valor do imposto suportado relativamente aos mesmos.
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Ajuda de campo

A nota de liquidação é uma demonstração do cálculo que as Finanças fazem para determinar se pagou o imposto devido, com base nos

dados mencionados na declaração de IRS e noutros que estão na posse da Autoridade Tributária.

Para o preenchimento dos quadros A, A.1 e A.2 deverá ter consigo a Declaração e a respetiva Demonstração de Liquidação de IRS do último 

ano fiscal.

O ano fiscal da declaração reporta-se ao ano civil anterior, ou ao penúltimo ano civil, no caso de ainda não estar aberto o período de 

submissão da Declaração de IRS.
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3 – Rendimentos Ajuda de quadro

I I 41 HABITAR LISBOA 

Quadro A - Nota(s) liquida~ao IR 

Ano Oedare~io 
IRS 

Rendlmento 
Globol £ 

Coleta 
UquH:Ie E 

N" 

Ajuda Quadro A 0 
Para o preenchimento do quadro A devera consultar a Demonstra~~o de Liquida~ao de IRS do ultimo a no 
fiscal que a Autoridade Tributaria I he enviou para a sua morada fiscal. Os dados solicitados encontram-se 
nos campos; 

1 - Rendimento Global 

22 - Coleta Liquida 

--

A ultima col una do quadro A. di2 respelto a ordena~~o automatica das notas de liquida,ao que o 
agregado podera apresentar. 

oW' I HAIBITAR LISBOA 
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3 – Rendimentos Ajuda de quadro

Identificação dos vários elementos do agregado habitacional conforme a(s) declarações de IRS da(s) Nota(s) de Liquidação.

Primeiro escolha a nota de liquidação e a seguir identifique o NIF do elemento do agregado fazendo-lhe corresponder a classificação da declaração de 

IRS.

Sujeitos passivos de IRS

• Todas as pessoas singulares que aufiram rendimentos em território português.

Dependentes para efeitos de IRS:

• Filhos, adotados e enteados, menores não emancipados, bem como os menores sob tutela;

• Filhos, adotados e enteados, maiores, bem como aqueles que até à maioridade estiveram sujeitos à tutela de qualquer dos sujeitos a quem 

incumbe a direção do agregado familiar, que, não tendo mais de 25 anos não recebam anualmente rendimentos superiores ao salário mínimo 

nacional;

• Filhos, adotados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência;

• Afilhados civis
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3 – Rendimentos Ajuda de quadro

Os rendimentos de trabalho não tributáveis em sede de IRS devem ser apresentados neste quadro.

Selecione da lista apresentada o tipo de rendimento que teve e o seu valor, no ano a que se refere a nota de liquidação.

Não incluir: abono de família para crianças e jovens, abono de família pré-natal, bonificação por deficiência, subsídio de educação especial, 

prestação social para a inclusão- componente base, subsídio por assistência de terceira pessoa, bolsa de estudo e bolsa de formação
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3 – Rendimentos
Ajuda de quadro

• Identificar os valores atuais dos rendimentos mensais brutos 
(ilíquidos) de cada elemento do agregado.

• No caso de algum elemento do agregado auferir mais que um tipo 
de rendimento por mês deverá adicionar uma linha por cada tipo de 
rendimento.

Exemplo:
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No caso do separador 3 – Rendimentos, 

composto por vários quadros, deve 

Guardar cada quadro.

f) o.b .toJ Amdi~Mn!o~ MCf!MI• • 
lrUtol etualinodciJ com.-

a ... 
lai-.;i -a....-~ ........ ~ .. ~~ilt.p-9'.to-~ .io··~·-l 
~,..,..,.. .... • aa....a .... MM~~ .... •fllll!f)nl.:.u. ,...~ • • ,.~-••'-

Qu-A PI u, l.lq......-PIS o 

-
.W.I HABITAR LISBOA 
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Depois de Guardar todos os quadros, no fim da página deve Validar Rendimentos.

0 Valida~o dos Rendimentos do x 
· Agrcgado efctuada com .sucesso. 

Rendtmentos niio Tnbutave1s no IRS 

Rendlm@ntos de T1ab~ no nio Tt bu{J)ve s no IRS S•m 
lnio dKIOtados no Ou3dro A I} 

Quadro B - Rendimentos Atuats Mensa1s Brutos do Agregado 

[ LJmp.tr ~ nd rrn> tos Mensn I 

1111- 11 H" 
NJF do f.l.m.nto Aandlmanto( 

1 1 
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As perguntas associadas à sua situação habitacional para o acesso ao programa de arrendamento apoiado determinam a pontuação ao nível da carência 

habitacional integrada na matriz de pontuação.

Alojamento temporário

• "Reside em centro de acolhimento, lar, residência de transição ou tem apoio monetário de uma instituição para arrendamento de casa/quarto."

Habitação de familiares e/ou amigos

"Incluem-se nesta situação os candidatos que coabitam com familiares ou amigos."

Parte de habitação

"Reside em pensão, quarto arrendado ou parte de casa arrendada."

Sem alojamento

• "Consideram-se nesta situação os candidatos, referenciados por instituições de apoio a pessoas sem-abrigo, que pernoitam em centros de 

acolhimento noturno, locais públicos, prédios devolutos ou similares."

Risco iminente de perda

• "Consideram-se nesta situação os candidatos que foram notificados da obrigatoriedade de libertar o alojamento onde residem no prazo de um ano, 

por motivo de: execução de hipoteca, despejo ou oposição à renovação do contrato de arrendamento, términus do prazo para permanência em 

alojamento temporário ou estabelecimento prisional. Consideram-se ainda as situações em que os candidatos residem em alojamento que se 

encontra em ruína iminente."

Alojamento sem condições de habitabilidade

• "Consideram-se nesta situação os candidatos em alojamento que não reúne as condições mínimas de habitabilidade por não possuir instalações 

sanitárias, e/ou cozinha, e/ou água, e/ou saneamento, e/ou eletricidade, ou por apresentar um nível de degradação incompatível com a sua 

ocupação."

Alojamento temporário

• "Consideram-se nesta situação os candidatos apoiados pecuniariamente para fins habitacionais por instituição ou residentes em centros de 

acolhimento, lares e residências de transição, com data de saída superior a um ano ou ainda sem data de saída prevista."
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4 – Habitação Atual Ajuda de quadro

.W. I HABITAR USSOA 

0 btado: lncompleto (03-04·2020 15:45) 

1 Utilltador 2 A9nMJado 3 Rend·mentos 4 • Hab1tac;A-o Atual 

Sltua~iio Hnbltnclonal Atual 

r •poklgl.ll Atual "" 

Al9um d~ olement~ do .. 'OIJ•do 0 
P1opr•o16r.o. uauf•utui1110. ou dctlf!lltor a ootro titolodo p(edtO wbf•IO 011 frdo(.AO s,m -

oytono•no de Pf4'doo urbano deslinodo a hablt~o na A1e<ca MrlfOpoi•llftf dtt 
uoboo 

Propt-ft6no. u"yfrutu.rJa, ou ckcen~cw a outto t.tulo de bc!m irntw.l 

Concelho de residencia 

Os cone~ qU@ intfg~ a Are .. Metropolit.n~~ de Ulbol ~ 

Alcochoto. ~ Amoclora BM'"'"'· Cosu-s. Losbof lou! .. Ma&a Moot> Montijo. Oci<WIM; O..ras; 
PtJJMll s.tx.t Sc-stmbr' Senba,. Sfn•r~. • Vila Ft~• dt Xwt 

Os Concelhos LimitrofH do conceJho de Usbol sio 
O."IS. A.madora, OdNefas,. Loure.s. Almada Seixoll\ Borrtuo, Motta,. MontiJO, Akochete 

.tf/-1 HA51TAR LISBOA 
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Para poder vir a fazer candidatura ao Subsídio Municipal ao 

Arrendamento Acessível (SMAA) deve preencher todos os 

dados sobre a sua habitação arrendada particular.

4 – Habitação Atual

~~ -t-I HABITAR LISBOA 

0 Estado: lncompl~to ( •••••• 

1 • Unltzador 2 • Agregado 3 • Rendun£-nto~ • - H.lbita~o Atual 

Situa~ao Habitacional Atual 

• Tern de d" tAro • OjJ.!nento num ptazo tnll!ftor • "'" ano pot mo Sun 
vos de despejo o.J opos;c;ao • ~11ova\o\o do cont.ato ~ lllt~tnento 

• 1-iilb t~o em nsco de ruiN 

• A10j.lll'"1lto ~ possue rnul.a~6es wn 'MIH e/Ot.J cozr~ e/ou l1!de 
de ag>.t.J e/ ou c» elf.triCKt.de •lou ~ PS9C os, ou iD~Sf'nU um nM>I 

de d'1'9t1da~ enc;orrp•t"-tl com .e SUIIK\IPI~ 

fnro1rg0$ <Qm Hnbilnt;.>n7 

Valor Encarqo~ 7S.O 
tRrnc14 ou Pr~11~ia Mt!n> .. t) 

l.pc~logla At .. • 13 v 

Algum dot eMinentos do Agrtg.do r. 0 

='tepn,.t!no. usulrutudt'IO. ou dt!tl!fltor ., outro lttulo de pridoo urb.;no 
ou I•JI~o ~utonom.. de~ o urt>ano <let nado • hAbit~ neAr 

MrOOpoiJr..&na dt! Usboa 

• MotJVos do seu Registo 

Sinalna os Motivos do sru R.eglsto na PLat.nfonna: .W. I HA8ITAR LISBOA 
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Depois de preencher todos os dados, deve Guardar.

~~ + HABITAR USBOA 

8 Estado: lncompleto ( •••••• 

Situa~ao Habitacionaf Atual 

• S tua(Ao Habi t.t~o anrn&d.l pai'IJCulat 

• lL'Tl de de: • o ~ento num pram ln'e!"ot • um .,..o p« .m tUo 
mot vos de d~JO ou oposi(Aio • ~&o do contt•to de 

.wre!l~Unte!flto 

Enc.rgos com Hab<~ao7 

v 

0 Dados da Situa~o de Habita~o Atual x 
registados com sucesso. 

.W. I HA8ITAR LISBOA 
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Depois de Guardar todos os separadores terá de Finalizar Registo Adesão para ficar REGISTADO e poder iniciar Candidatura a um programa.

REGISTADO É informado pela plataforma que o seu Registo de Adesão foi concluído com sucesso, receberá um e-mail e um SMS.
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O Utilizador pode Remover Registo de Adesão, apenas sem ter feito qualquer CandidaturaREMOVER

G) Ajudn v {). NotifK~ ;Q, mMI··········· Gtsu 

Direitos dos Titulares dos Dados 

0 Munic•pio de Lisbot~ n•~perta .:ss regrlllo da puvacidade e prot~ao de dados pto!.SOJrs COI15Wnt~ do Regul.:1mento (UE) 2016/679 do P.Jrlamento EU!opeu e do Comelho, de 27 de abrrl de 2016 
(RGPO), e dc1 Lei n ° 58/l019 de 8 de <lgOSto que .:1ssegura 01 execuc;&o, "" ordemJUrrd ca rn~ciooal. do Regu olmento (UE) 2016/679 

0 P gut ""mto Mu 1 •pJ do 0 rt~• to Hllbi L ., J •~..,berece a forrN e 3S condi<;O.s de "ce~so aos progr.:~mtJs de hJbita~,,o do Munictpio de Lisbo.t .Htav s d~ submiss6o de formu <~rio de 
adesao onhl')(! do respetivo agregado ram•l•ar ou 1\ab•ta<•onal !\a Platalorrna HJl>ltar L•sbo3, de acordo com os ilrt1gos 5°, 6° t' nos pontos 4 t' 8 do arugo 59° do Reguraml.'nto Mun cipal do 
Drreito a Habtta~;ao !RMDH) 

0 totular dos d<tdos pode aceder a sua area pt>ssoa apos proceder a auumtoca~iio.gov atraves do cartao do cidadao ou da cl'lave mover dtg tal para reg1m1r, atuahzar, rettfiCar e/ou altt>rar os 
seus dados pessoats e do seu agregado tal\1tliar ou habttac•onal 

0 titular dos dadO'> podt>ra rf'I\10VI'r o $f!U rf'g•sto d..- adf'Sao, no caso d..- nao t!."r cand1d.1turas aos programas muntetpars dl' a'f'sso a Habtta~ao P, para is so, sriPcton.a o botao · Remover 
Registo de Adesao· , dtspor'IIYel no fmal d~ta pag1n<~. 

Os Titulares dos Dados podem exet"Cer os seus direitos atraves dos seguintes meios. 

• Pedtdo atraves do ema:l dmhdl@cm-ltsboa.f)t para o responsavel do Tratamento di:' Oados 
• Comunrcac;ao escrrta dmgtda ao responsav"l pelo Tratamento de Dados, o Serw;o da Dtrec;ao Mun1opal de 1-fab t~ao r Oesenvolvrmento loca para a morada Edmcto Mumopal do 

Campo Gral'\de,2S, Bloco A, G 0 Bloco, 1749 099 I.Jsboa 

• Exposu;ao ou reclam~ao ao encarreg.xio de Prote~ao de Dados, que podera ser contactado atraves do emaol dpo@cm-hsboa pt ou por carta p.1ra Campo Grande, 2S Bloco E,. 2° 

P1so. 1749 099 Llsboa 

Remover Re9isto de Adeslo 

• 
.W. I HA8ITAR LIS BOA 



Depois é informado que o seu Registo de Adesão foi removido com sucesso, receberá um e-mail e um SMS.
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A plataforma confirma se é o que pretende.
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CANCELAR O Utilizador pode Cancelar Registo de Adesão, após Desistir de qualquer Candidatura 

-+I HABITAR LISBOA 

0 E.stado: Regtstado <•••••• 
1 - Utiliudor 2 • Agre~Jado 3 - RPnd mPntos •1 - Habtta~ao Atual 

.. ld~ntifica~ao do Titular (R~isto n° -) 

• Noml' Compl .. to 

• T <PO dl' Docl.mento de 
ldP.n• llOC~ 

G) ~uda de p;g,na.., (.l Nol11t~Oei .R. ••••••••••• 

+ I HA81TAR LIS BOA 
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Depois é informado que o seu Registo de Adesão foi CANCELADO com sucesso, receberá um e-mail e um SMS.

A plataforma confirma se é o que pretende.



SMAAPRA
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Simule a situação do seu agregado habitacional e caso cumpra os critérios deve iniciar a sua Candidatura

CANDIDATURA

Sempre

ABERTO

PROGRAMA RENDA ACESSÍVEL (PRA)

CANDIDATURA PROGRAMA ARRENDAMENTO APOIADO (PAA)

SUBMETIDA

CANCELADA

Assinale o preenchimento dos requisitos e submeta a sua Candidatura. É informado pela plataforma 

Candidatura submetida com sucesso, receberá um e-mail e um SMS.

Pode cancelar a sua Candidatura, se pretender editar ou fazer uma nova Candidatura

47 a 49

52 e 53

45 e 46Simuladores

Pode consultar a sua candidatura, ver sua Ordem/Posição, em cada momento saber o estado em que se 
encontra.

50 e 51Consulta

Páginas

ABERTO
Durante o 
período 
de 
concurso

SUBMETIDA

CANCELADA

Após a verificação das suas escolhas submeta a sua Candidatura. É informado pela plataforma 

Candidatura submetida com sucesso, receberá um e-mail e um SMS..
64

65

54 a 57Simuladores

Pode consultar a sua candidatura e ver o estado em que se encontra66Consulta

Simule a situação do seu agregado habitacional e caso cumpra os critérios deve iniciar a sua Candidatura

Pode cancelar a sua Candidatura, se pretender editar ou fazer uma nova Candidatura, ou ainda, se precisar 
de editar o Registo de Adesão (que fica desbloqueado após o Cancelamento da Candidatura)

Iniciada
Assinale o preenchimento dos requisitos e escolha as habitações a que se pretende candidatar e coloque-

as pela ordem da sua preferência.
58 a 63

AÇÕES DO UTILIZADOR/CANDIDATO na Plataforma HABITAR LISBOA

77

78

67 a 73

79

74 a 76

SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO (SMAA)
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CANDIDATURA Sempre abertoPROGRAMA ARRENDAMENTO APOIADO

0) AjOOB Ck> ~ v fJ. NcltifoCKOeS A ••••••••••• 

Simuladores dos Programas de Habita~ao do Municipio de Lisboa 

Todas as s•mul~6es aos Programas SilO d• acordo com os dados do seu Registo de AdesAo n° •••• 
Pod•ra ~*•r i simul<1~io d• todos os Program.1s dlsponivtls: 

• hcolha o Programa 

Ano Rend~mentos 

0) .t,juds d4l p&g'n;J v 0 NotofiCKoes A ••••••••••• 

Simuladores dos Programas de Habita~o do Municipio de Lisboa 

Todas as s•mul~o.s aos Program;,s sao d• ecordo com os dados do seu Regis;to de Ades o n° •••• 
Poder.i oceder a 5imula~o de todos OS Program~!$ diJponiveis: 

• £scolha o Progra!Tid 

Renda Ace-.sivel 

Subs1d•o Municipal Arrendamento Acess1vel 

.W. I HA8ITAR LIS BOA 
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A sua simulação reflete os dados preenchidos 
no Registo de Adesão (utilizador, agregado, 
rendimentos e situação habitacional). Deve:

1. Calcular a sua pontuação

2.  Iniciar a sua Candidatura

1. 

2. 
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Selecione Candidaturas na barra 
do lado esquerdo e depois assinale 
o preenchimento dos requisitos 
para poder continuar
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Deve:

1. Preencher os campos obrigatórios (*)

2.  Submeter a sua Candidatura

1. 

2. 
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A sua candidatura passou ao estado de “Candidatura Submetida”

Será notificado por email e SMS 
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A sua candidatura passou ao estado de “Candidatura Submetida”, pode:

1. Ver a sua Ordem/Posição, em cada momento

2. Ver todos os seus dados que apresentou na sua candidatura

3. Editar se pretender cancelar a candidatura

3. 1. 2. 
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1. 

2. 

1. Ver a sua Ordem/Posição, em cada momento

2. Ver todos os seus dados que apresentou na sua candidatura
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3. 

3. Depois de Editar, se pretender, pode “Cancelar Candidatura” 

a) É-lhe pedido para confirmar

b) Será notificado por email e SMS



53

0 
Atenc;ao, se tem de sub meter os documentos/ comprovativos obrigatOrios na sua candidatura. gj~i9J:t(Ja)llcllt, 
de acordo com os e:eriodos e P.razos do Concurso):. 

Candidaturas da Renda Ace.ssivel para o Registo Adesio n°. 

Pesquis&r 

Candidaturas do Arrendamento Apoiado para o Registo Adesao n°. I 

N<1o faram encontradas (,;tnd<l~turas. 

oW' I HAIBITAR LISBOA 
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15-12-2020

CANDIDATURA Aberto - Durante o período de concursoPROGRAMA RENDA ACESSÍVEL
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exemplo de simulação de um determinado agregado habitacional

- na página 56 apresentam-se as 

várias Ajudas presentes no simulador 

Pode consultar aa habitações a concurso. Caso cumpra os critérios deve iniciar a sua CANDIDATURA
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Habitações a que pode concorrer de acordo com o exemplo da simulação de um determinado agregado habitacional

T3 - alojamento com 3 quartosAjuda



Ajudas
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+I HABITAR USBOA 

• Esc:olha o Progroma 

Renda Acessivel 

• Oat.:. l'teg1s:to Adftio 

Resultado da SIMULA~O do seu agregado ao Programa 

RendaAcessMI 

C..O~otattmo.•Kn40 ..Ueot>coMic;OIMO. apc.-.....n 
~runckM4ura_ 

Todos os Elementos do Agregado HabitJcional estio incluldos nas Noun d~ Uquidat;3o registadas? X 

Rendjmento Global Anual do Agregado ( X 

• ~ lidYI .. O tN0 dtpt deltii ~ dliWt-~ ~ Nadcltla" A,.. 

• ~Cidi.IGi.TlliiiCkiciNI ""'d; liidt il!t §OIIt.cll~~io~~AMAIA 

, ~ me......,_ )S,CCO(.,. • _..,....._z_t1 .. ftWt..,.+ t tMtt0112SOOf'"'"• '"lftftf't 
l.~CI:II'ft.._p.aoa,.\OXlflro • ..,..,...,710(/aftem+ 'dlaeull''"'Jintt•l.&-...:, 

1 ....,...COI'II ............ ,..... .. ~toO u .... soco f - ,.,cae.. • ... •• ~ .,.corw~ ... ~- "S. 

N° Dependentes (com base no IRS) X 

Rendimento Mensaf Oisponivel ( X 

0 valor bilSe de ca!culo do Rendtmento Mensal Otsponive-1 (RMDl t o viiOr do rtndnntnto gloobtl do agregado hilbltactonal ~o qual e wbtr.Udo o d01 coleta liquid.\ 

(Onstoln1e dil demonst.-.c;io dol declar.l(oJO de rendlrnentos vo1hd~ l'tll Autoridode Tttbut.irl• • Ad\l.:tnfltra 

Renda t {calculo automatjco) 

0 valat aqu! apresentoldo ~fletR" a t.axa de esforr;o tvtllor dt rtfertnd• 

de 3~ sendo redUDd~ em 2% por<.~ efemento ~tntt) SOb,. 

o Ril!'ldi~Mnto Mef'lstf Drspon~ iRt.AO) do "9~.do. 

NUmero de peuob do tgr.g.do 

h..bl't&doftal 

........ 
I~N~ 

n T~ 

Renda f (c.cllculo automatico) X 

0 v1101 aqu1 aprt!~entado t«flete a ta.AII de esfot(O b•ator doe ~fetene~a de 

~ s•ndo redu.t1da em 2% por (ada elemel'lto dependen~} sobre o 

Rendtl'ntniO M<tn,.l ~n1-al (RMO) do ag~o. 

[_ I' 
R~da Acessivel I Tipologl• 

Minima II M<b:ima I I 
[ TO IL 150 II 400 ~ 
I T1 II 150 _jl 500 I 
[ T2 II 150 Jl 600 l 
[ T3· II 200 II 800 I 

+I HASITAR USBOA 
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Selecione Candidaturas na barra 
do lado esquerdo e depois assinale 
o preenchimento dos requisitos 
para poder continuar
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Confirmar Condi~oes de Acesso ao Concurso da Renda Acessivel 

Can,eJ .. r 0 

Dedaro cumprir os seguintes requisitos gerais e nao reunir qualquer dos impedimentos a baixo assinalados: 

R.equisitos do titular: 

uisitos e impedimentos aplidwls ;ao titulilr e a todos os elementos do agregado hilbitadonal: 

T..- um Rendimento Globlol a)mpr-ndido entre"' p.1rlimetro1 indic:adoo no Anexo IV do RDHM (n.• t . t • n.• t .2) 

II Cumprir a tau de erlo~ aplldvel """ rendimonto disponrvel do agrag•do habit.>cionitl (30%). 

Nio ser titular, c:Onjugo au unldo de fa<b>, de titular de> uma h01bi~io publica, .,hro se c:omprovar a c:csu~o dc>ste cand~o llte a celcbl'li~O do novo contrato de errendamiL!nto. 

Nio ter c.ua pn>prie na lvu Metropolitan• de Llsboe 

Nio ter dividAs • Autoridade Tnb<JIAlrl.a, i S..gl.uan~ Social <M.I ao Municipio d .. Lisboe 

!/ Neo 1tstar • usufrult de epolos flnen~e<lros pUbUcos pare rll'ls hab~d~s. salvo se comprover a «ssa~io dos I'I\KmOS at~ II colobl"iio;&o do no"' contra to do etnnd.amonto 

Com a presente declara~o, o candidato toma conhecimentos dos ~uisitos e dos lmpedimentos relativos i sua candidatura, aconselhando-se a leitura integral do 

Regulam1!nto Munrcipal do Diretto a Habita4iao. 

• Concurso ( i§ij@MIW!l!i I 

+I HA81TAR LIS BOA 
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Iniciou a sua Candidatura deve selecionar todas as habitações, da lista apresentada, a que pretende concorrer

COMO PROCEDER:

Comece por pesquisar as habitações disponíveis (está indicado o número total no fim da página)

1. Selecione as Habitações (em grupos de 10)

2. Confirme a seleção com a opção/botão “Adicionar Habitações Selecionadas” as vezes que pretender

3. Depois de rever a sua seleção confirme a opção/botão “Rever e Finalizar Candidatura” 

4. Preencha a coluna: Ordem Preferência

5. Depois tem de “Guardar”

6. No final deverá  “Submeter Candidatura” 

1. 

2. 

3. 
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1. 

2. 
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3. Depois de rever a sua seleção confirme a opção/botão “Rever e Finalizar Candidatura” 

3. 
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4. Preencha a coluna: Ordem Preferência

5. Depois tem de “Guardar”

6. No final deverá “Submeter Candidatura” 

5. 

6. 

4. 



64

A sua candidatura passou ao estado de “Candidatura Submetida”

Será notificado por email e SMS 

O seu Registo de Adesão está Bloqueado uma vez que tem uma Candidatura Submetida a um Programa
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Poderá “Cancelar Candidatura”. Será notificado por email e SMS

Atenção: Para alterar algum dado no Registo de Adesão do candidato ou do seu agregado habitacional terá de:

1 – Cancelar Candidatura

2 – Editar o Registo de Adesão que fica desbloqueado após o cancelamento da Candidatura

3 – Voltar a Iniciar e Submeter Candidatura novamente
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clique na lupa e poderá 
consultar todos os 
elementos referentes à 
sua Candidatura



67

CANDIDATURA Aberto - Durante o período de concursoSUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO ACESSÍVEL

Pode iniciar a sua simulação 
de 2 formas distintas:

• Assim que finaliza o seu 
Registo de Adesão com 
sucesso

• Na barra de menu lateral 
esquerda

~~ 9 I HABITAR USBOA 

0 E.stado: Registado (30·03· 202111:01) 

I - Utlozador 2- Agregado 3 • RendiiTl<'I'IIOS ~ - Habita~o Atual 

Situa~ao Habitacional Atual 

• C<1mpm ObngaiOOO$ 

• 't!tn de ~- o .alojlllnento num pte/o '"'enor • um ano por !tlOti

~ de de1pejo au ~10 a rell<l'li,.... do COntr•t::~ de ttfl'e-ndAmo;nto 
5Jm Ill 

• AlQ1ol,..enWI nlio possu1 tntAI~oe5 ••n.t..,liS tt/ou coz•l'lhl e/ou •edr Sltn 
dt> ag.w etou de 1:- =trtc•dade e/ou dt t>tgOtCM, ou apre,.~IA um nt..el 

de degn~da~ao tne011'pat :WI com 1 sua ocupa_,o 

• Encargos com~ ll<;lo1 

~.o '55--l«..t§li!N 

~ oW- l HABITAR LISBOA 
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(.!) ~ df! f).'g,na v 0 rot r~.s A rnan.t··········· & Sa 

Simuladorcs dos Programas de Habita~o do Municipio de lisboa 

Toda~ as s•mula<~$ aos Programas sao de acordo c;om os d<ldos do setl Registo de Adesao n° •••• 
Podera ac:eder a simulalj.lO de todos OS Programas disponiveis: 

• OaLI ~ato Ada;.:to 

Simuladores dos Programas de Habita~ao do Municipio de lisboa 

Todas as s•mula<~s aos Programas sao de acordo c;om os dados do seu Registo de Adesao n° •••• 
Podera aceder a simulaljAO de todos os Programas disponiveis: 

• Escolha o Ptogtama !-(----------------~ 

ArrendoJmento Apo1ado 

Rend.! Acessrvel 

ivtl • 

.W. I HA8ITAR LIS BOA 
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Ajudas na próxima página

Simuladores dos Program as de Habita.;ao do Municipio de lisboa 

Todas as simula~~s aos Programas sao de olCOrdo com os dados do seo Registo d~ Ade-s5o n° 1 
Podera actder ;) slmula~3o de todos os Progr-':mll$ dlsponivels: 

• Escolha o Programa SubsJdio MunidpaJ Arrendam-ento Acesslvel v 

• Oilta ReQ!Uo Ade~o F!,i.fiHJM 

Simula~ao do Subsidio Munldpal ao Arrend.amento Aces:sfve l 

Cum pre CrMno\( Geta" de Acesro? <'tJ 

Todosos Elementos do Agregado estao lncMdos nas Notas de liqul· -
d~ao reg1stadas? 

N° Adultos f\00 Oependentl>$I,Agregado atual) -

NO Adultos. nOO Oependentes (COO'I bom> no IRS> -

Propriet81•o de lmOWI ou HaMacolo? - @ 

NO Dependentes (Agregado atual) -

No ~e:ntesicol'" b...se no IRS) -

Rencflmento Anual ervto At\l.al ~Rendnnen~o ltoqu•do) - Rend Me-nsa! BrutoAtual (Rend. lllquldo) -

• Tltul..,r d11 C.:tndid11tu ta i um dO\ Titula~ do CQntml() do Antndam~:cnlo 

• T1pol09'a Conlrn.l.ad.:t -

• Valor Renda Mtn$&1 £ -

SubS!diO£ -

oW' I HAIBITAR LISBOA 



Ajudas

+ I ~ 0 ~J••• do P"'l'"" v 0 Notit><o~ P. """"' 

Simuladores dos Programas de Habita<;:3o do Municipio de lisboa 

sio de a<:Ofdo com os dados do seu 
Registo de Adesio 
Podera ac:eder a simula~o de todos OS Programas di.sponiveis: 

• Escolha o 
Ptograma 

Subs.dto Muf'u<tpal Arrend.)rnento Ac:Eossi'l~l v 

'" (MtaRe~ ~~~ 
gmoAdeUo 

Cumpre Cntenos Gerais ct. - (0 
Aceuo? 

Todos os Elementos do Agre~ -
godo ttstio inclt~idos na' No· 
t~s de Liquid~o reg•sS.d~~ts? 

N° Adultos nlic Dependent~ 
(com bHa no IRS• 

~ndlmento Anu!ll Bruto 
Atuol (Rtlnilimenlo 11.-quldo} 

Rend.mt-nto Anual do Agrt!
godo 

(tom base no IRS) 

• Resid&!C.II comproo..·ada no concelho de 
Usboa ha pelo rnenos 2 ano!ii 

-
Rewll.ltdo & Validlt- e 

(60d0s 
~1mentos.. 

Rendiimo'"to Anual Sruto Atual (Rendimento lliquldo) 

0 Re-ndimento An"•' 8rvl0 Abo~• I (Ftendlmtnto lllquido) <Orresponde .fOf. wlot'1fs m~nsa11 tflq~os do ~gr$g~do h..tl!t.cion.JI, declar.ados no 

qu~ro 6 do regJ5to de ~esio. mu!tlpl!t•dos por 12 au 14, da ~ordo com 11 no.tvrt'u dos nrnd•men1os. 

UmitH do Rcncfimento Anuel Bruto Atual (Rendlm..-.to lliquido) do A9re9ado: 

Valor minimo 

1.• odu!to ~nlio depern:lentel: 100% d.J ~fnbul"ilo •··C.nu'NI N.:tttonal Anwl; 

PQt (MJa adul1o adlci<>MI (n5o dopctndente): SO% da Retnbut~o Minima N11C:10nlki Anual, 

Valor m4xlmo 

• Agtegodo corn umc pessoll! 15.000 {/tmo (t.lt. ~ medlll 2917{/mia em duodk.tmor; au 2.500 (/mi!os x 14 mnft); 

Agn~gadc eom d!J<S!I pes~ 45-.000 £/llf!O (te. em ntb:iia 3.750f/m6, ~m dU!Odk.mct. cu 3.2lA E/m&s x lAme~); 

• Agrf9edo oom mali de: cruas pessoas. -45-.000 (Jrmo • S.OOO t/af'JO par ada ~l! adldot~o~l qui! cons:t.e n11 dKIMa<Jo d~ IRS.. 

Rendimento Anual do Agregado(com base no IRS) 

0 Rendim•nto Anual do Agr.-gado (com bo.w no IRS) corre:;ponde .tO W~T~o1iOrio dos VO!IonJ:s dtdilr;ldos no qu~o A do rQ9!Sio d• ide-solo 

Umitet do ~ndimento Anual do Agregado {cOM bue no IRS): 

Y.lpr mfnlmo 

1.• •dwlo (nio di'P'f'(!MttJ: 100'11ft da Retri~!io M1n ma NoK•cnOII Ant~al; 

• P¢t ctd•ldulto ldlcl~llt\10 dep.•lclt"ltJ. SO')t. di RtV>bui~IO M f'dMI Naclonal AnuM. 

N° Oependentes (Agregado atual) X 

• Depenclenll!•. e.le.mento do ~ft9GCIO fam•h•r ~ Sfjl menor ou, tendo~ 1nfenor • 26a~ nio •ufln renchmento mensall•'quldo superior oo 

index.,nte dos apo1os SOC:I\'is nos tlt"mos d.1 lei n.G 81/2014. de 19 de- de;;embro. .1lterltd11 pela lei n. 0 l2/l016. de 24 clt .ogosto. 

N° Oependentes (com base no IRS) x 

Cons:ider•m4 se dependentes oH pessoas dew:lan•eme W:teftuficadas pe4o ,.;mero f,sca~ de contn~u· na decl.sra<:.Ao de tendimentos de ym dos 

elementos do ~g.regado holbitadonal. 

Consult(' .a •linea b) do numero 2 do .arttgo .s.e do R9gulaltloin,O Mun~•pa) do O.nMo a H1101t~io 

Rend. Men<al Bruto Atual (Rend. lliquldo) X 

low! clos Rtn<f•ITI(Intos.do Agregodo, t~1dos no Ovl~ 8 do Regrsto de Adts.io-

)( 

' Tdulat d4 Cardldatuta e um dM Tlt\lleres. 
do Cootrato de Arrendal'nfi('ltO 

• Tipolog.>a Co.'\tratada 
)-.---------.------1~~T~I~p=o~lo~g~ia~C~o=n~t:~~~a=d~a~--------~==::::::::::::~r-~~V~a~lo:r~R~e:n:d:a~M~e:n:s:al~t~------------l 

• valor Renda Memal ( 

Subskllo( -

0 l,nute m.ix1mo do prf~Cio de rencla para 

e-fenos de atribut(<1o do Subs!d10 Munoctp;)l 

ao A~ndolmtnlo Aces.si\<el e C:ol!cul.-do nos 

~N~ do n.3 1 do 41'1190 10,0 do C.cra1o • 
Loi n.o 68/2'0l9, do 2Z de malo t dot Portarla 

n.• 176/2019, do 06 de Junllo.. 

I •mno m:u:ima da pm~;;o 

t.lf tfl'ldil pcu l•f)OI~Itl 

• TO-GOO( 

f1 ?00( 
ra 11W eo 
n - 11'15 t: 

• I• I~SO ( 
• lS- 1100( 

• 16 - 1850 € 

• T7 2000 f 

Valor Afulll da rtnda que rndua e~Mntua•s ad•ta~I'IU)$ 

ao contt4tO d~ arr~amemo 1t K actuakt.a<6es anuats. 

A ~Renda M~' de\le ser ;gool ou wpenor a 30% do 

'Rend M.fllsal&tvto Aw•l (Rend Uiquido)·. ~ wmpnr 

OS hmtl~S m,unnos. defin1do$ p4r11 0 Tip0'09!o) •nd•c:ad.'Jt 
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A sua simulação reflete os dados preenchidos 
no Registo de Adesão (utilizador, agregado, 
rendimentos e situação habitacional). Deve:

1. Preencher os campos obrigatórios (*)

2.  Simular e caso cumpra os critérios

3. Fica a saber o valor do Subsídio a que se 
pode candidatar

4.  Iniciar a sua Candidatura

1. 

3. 

2. 4. 
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1. 

1. Caso um dos elementos do 
agregado não tenha declaração IRS 
pode agora preencher o valor 
respetivo. 

2. Validar Rendimentos
2. 
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4. 

Deve:

3. Preencher os campos 
obrigatórios (*)

4.  Simular

Caso cumpra os critérios, fica a 
saber o valor do Subsídio a que se 
pode candidatar e pode iniciar 
candidatura

3. 
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Assinale o preenchimento dos 
requisitos

Escolha o concurso

Inicie a Candidatura

G) JWd;, de pag1na v /:.l Not1fic~oe> .R. maria············& Sa~r 

Acesso ao Concurso do Subsidio Municipal do Arrendamento Ace-ssivel 

Caft<elar O 

Oedaro cumprir os seguintes requisitos gerais e nao reunir qualquer dos impedimentos a baixo assinalados: 

Requisitos gerais: 

II .,. um ,..ndlmento globlllllquklo atu•t compreendldo ent,.. Of llmltes mlnimo e mixfmo lndlcJ~clos no Anexo IV do ROHM. C.S.O nio otinj41 o limit• mfnlmo, ene Ht.li aftJido em re&.~o 
· no\o de Uqu~da~io do • no ont.,ior 

II _.. o u.ndid11to nou1 d• liquid~io do IRS 

wlor d.:t r•nd.J mental tern que ser t9u.l 01.1 s1.1perior o11l0% do R.endimento Mem.~~llliqyido AtuJ~I do Agr~ado Habit.llcionill 

v.:.lor dll ronda mens~! nio pode s• r s1.1p•rior ~o valor m.:iximo doJ r•nd.:to •~ivel pll.r'a SYbtidio muni<ip.:tol indicado no ponto 1.2 do Aneko 4 do AMDH 

enhum.a p41:1so:t do Agrog.:todo H;,bit~don..ll l podc ~wmuJar on• .1poto com qu.:ti"lu•.r outru form.:~s do .:topoio pUblico & habita~So 

csi~da comprovada no concclho de Usbo.:to t.ii pelo monos 2 onos. ll contllr da do.ta de publicita~o du. cond~cs do concurso 

e-sldancia permanc.-n~ e domicilio fiscal do tod.1s u poss04s que f11zem pa.rte do Ag~gado H.abftacion11.1 no con~lho de lisb~. sendo o rospe:tlvo ondc~ o que constll no contr11to de 
ffendamento 

8 er tit uta~ de contra to de ~trendamento, devk:lamento regist.:tdo na Autoridede Tributa~ta 

II sur em slt1.1•~io de cumprlmento do contrato de arrendamento 

tm dimentos apliciveis ao titular e a todos os elementos do agregado habitacional: 

II etfln propt"let6dos, usufrutu,rlos ou detentores a outro titulo cH qualqYer bem ltncS-ffi 

"'~"'a u5ufrvir de apoioJ fina"ttiro' pUblkoJ par~ fil\s habitJdoJ\ait u lvo n t omprovlf a U!Ua(io dos MWI'tOS att i atribu~ do subsidio 

Com a presente ded;,ra~o. o candidato tom;, conhecimentO'S dos Requisitos e dos lmpedimentos rel;,tivos 3 sua Cilndid;,tura. aco:nselhando·se a feitura integral do 

Regulamento Municipal do Direho ;3 Habita~Ao. 

SeJedone o concurso do Subsidio Munic:lpal ao Ar~ndamento Acesslvel ao qual pretende CO'Indidat:.r•se: 

oW' I HAIBITAR LISBOA 
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Os campos                                estão 
preenchidos de acordo com o que 
declarou no seu Registo de Adesão. 
Deve:

1. Preencher os campos vazios

2. Carregar os documentos 

obrigatórios (*) para se poder 
candidatar:

• Contrato de Arrendamento

• Ultimo Recibo Renda

3. Caso haja elementos do agregado 

sem declaração IRS tem de preencher
o quadro anexo. 

4.  Submeter Candidatura

1. 

2. 

3. 

4. 
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Desde que inicia a sua candidatura até ao momento de a submeter o estado da candidatura é “Candidatura Iniciada” 
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1. Após Submeter Candidatura

2. Será notificado por email e SMS 

3. O seu Registo de Adesão fica Bloqueado uma vez que tem uma Candidatura Submetida a um Programa

4. A sua candidatura encontra-se no estado de “Candidatura Submetida”

1. 

3. 2. 

4. 
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Poderá “Cancelar Candidatura”. Será notificado por email e SMS

Atenção: Para alterar algum dado no Registo de Adesão do candidato ou do seu agregado habitacional terá de:

1 – Cancelar Candidatura

2 – Editar o Registo de Adesão que fica desbloqueado após o cancelamento da Candidatura

3 – Voltar a Iniciar e Submeter Candidatura novamente
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clique na lupa e poderá consultar todos os elementos referentes à sua Candidatura
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AÇÕES DO UTILIZADOR/CANDIDATO na Plataforma HABITAR LISBOA

CANDIDATURA

Após NOTIFICAÇÃO
Tem 5 dias úteis (ou o prazo estipulado) 

SUBMETER documentos

Programa ARRENDAMENTO APOIADO Afetação AFETAÇÃO de habitação

AÇÕES da Plataforma HABITAR LISBOA
Após AFETAÇÃO é necessário FAZER PROVA dos dados declarados no Registo de Adesão e Candidatura 

CANDIDATURA Programa RENDA ACESSÍVEL Sorteio
Sorteada SEM habitação

Sorteada COM habitação

Após NOTIFICAÇÃO
Tem 5 dias úteis (ou o prazo estipulado) 

SUBMETER documentos

CANDIDATURA

Após NOTIFICAÇÃO
Tem 5 dias úteis (ou o prazo estipulado) 

SUBMETER documentos

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível extraordinário Afetação
AFETAÇÃO de Subsídio

SEM AFETAÇÃO de Subsídio

PRA

SMAA



Quando entra na sua ÁREA PESSOAL tem um aviso sobre Notificações Pendentes que informa como deve proceder.

Selecione no menu (barra cinza escuro do lado esquerdo) Notificações Plataforma para aceder às suas notificações, 
e depois deve assinalar que tomou conhecimento para facilitar a sua gestão da informação.

Está na sua ÁREA PESSOAL

81

SORTEADA

~~ HABITAA U SBOA 

Aviso 

Atent;ao, tern Notifica9oes P&nd&nt&s na sua Area Reservada. devendo tomar conhecimento das mesmas antes de aceder a(sl sua(~) Candtdatura(~). 

Consulte as 5uas notificat;Oes atraves da op~ao dispomvel na barre de navegat;3o no topo da pagina ou no menu lateral. devendo entrar 
individual mente em cada notifica~ao pendente e confirmar a sua leitura atraves da op~ao/ botao "Tom•i Conh&cim&nto" 

.(} I HABITAR USBOA 



Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação
(Notificação também 
enviada para o email do 
candidato, assim como, 
alerta via SMS)

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00
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Sorteada SEM habitação

Programa RENDA ACESSÍVEL

PRA



Selecione na barra do lado esquerdo Candidaturas é informado do estado da sua candidatura
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0 
lnforma~o 
Atfll~io, .e t~m d~ subm~t~r os documentos/ comprowtivos obrigatorios na sua candidatun, s!rcjons a oqcjo/ jconr "Edrtar" no nspftivo rratnsL(Q~DonjYfl df 
acordo com os pfrjpdos e praz.ps dp Cpnrurso).~ 

Candldaturas a Concursos da Renda Acessivel para o Reglsto de Adesao n° •••• 

Pftquloar 

l<llt~r Con<vrt<O/ Edl~o 

Nlo 

Simular / lnlclar ~ndld•tura 

Hitt6rico 
do EltlldOt 

0 

.W. I HA61TAR LISBOA 



SEM AFETAÇÃO de Subsídio

Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação
(Notificação também 
enviada para o email do 
candidato, assim como, 
alerta via SMS)

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

84

Resultado da Afetação de Subsídio

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível extraordinário

SMAA



Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação
(Notificação também 
enviada para o email do 
candidato, assim como, 
alerta via SMS)

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

85

Sorteada COM habitação

Primeiro veja as suas notificações

Programa RENDA ACESSÍVEL

PRA



Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação
(Notificação também 
enviada para o email do 
candidato, assim como, 
alerta via SMS)

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00
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Resultado da Afetação de Subsídio

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível extraordinário

Primeiro veja as suas notificações

AFETAÇÃO de Subsídio

SMAA



Na barra do lado esquerdo selecione Candidaturas e depois clique na lupa
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Depois vá à sua Candidatura

.W. I HABITAR LISBOA 

0 
lnforma<;ao 
Aten~io, se tem de submeter os documentos/ comprovatlvos obrlgat6rlos na sua candidatura, seltclont a o~o/ kont "Ed ltu " no m~glll2..(2R.~Ponlvtl de acordo 

~ptr[odos t pruos do Concurso).. 

Candidaturas a Concursos da Renda Acessivel para o Registo de Adesao n°···· 

Pe-squiwr 

Edllllr N° Candidatura Esado Concurso/ Edl~o 

Renda Acessj>,el- ~·1 

Simu .. r / lniciM C.ndi.S.tur" 

V'twalizar 
Hist6rico 

d" Estados 

V~r Hostonco 13 

0 

1- <; 

oW- l HABJTAR LISBOA 
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É informado do estado da sua Candidatura e deve clicar no botão “Submeter Documentação”

Nas páginas seguintes são explicados os próximos passos

PRA

SMAA

Da página 87 à 97 a informação é comum aos vários programas, com exceção da página 95 exclusiva ao SMAA.

Os documentos pedidos estão de acordo com os dados do seu Registo de Adesão.



1.

2.

3.

4.
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COMO PROCEDER:
1. Anexar Ficheiro(s) com os comprovativos solicitados (um ficheiro por cada tipo de documento, de todos os elementos do agregado)

2. Confirmar no quadro a submissão por tipo de documento

3. Guardar
4. Finalizar Submissão Documentos



1. Anexar Ficheiro(s) como comprovativo(s) 

90

Documentos I Comprovativos de todos os Elementos do Agregado Habitacional 

Edl ar 

= Tipo Oocumento j :. 

[ ) = Certidao da situa~ao tributaria 

[ ) = Certidao de propriedade de bens im • 

[ ) = Dec arasao da entidade patronat • trab 

[ ) = Dec arasao da situasao contributiva do 

[ ) = Oocumentos de identifica~ao do Agregc 

L J = Nota de Uquida~ao de IRS/Dec aras.3o ~ 

Documento/ Anexo da Candidatura 0 
Aten~ao. depois de anexar os ficheiros, devera con firma· individualmente a correspondencia em cada Tipo de 
Documento indicado no quadro inicial e "Guardar/Confinnar Submissao Documentos". No final selecione a 

op~aoj botao "Finaliur Submissao Documenta~ao", para que a candidatura seja analisada pelos servi~os. 

* Documento 
Comprovativo 

cancelar 

Choose fie 

Ficheiros Anexados a Candidatura com Documentos Comprovativos 

Para substituir urn fic~eiro, basta selecionar a op~ao "Edita~· do registo pretendido. 

1. 6 

~ Anexar fKheiro com Comprovativos 

+ I HABITAR LISBOA 



1. exemplo: Todos os documentos(solicitados) estão já carregados na plataforma
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Documentos I Comprovat ivos de todos os Elementos d o Ag regado Habitacional 

Editar 

u 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Guardartconfirmar Subm~ Documentos 

Tipo Document o t :. 

Certidao da situa~ao tribut3ria 

Certidao de propriedade de bens im6veis 

Oeclarasiio da entidade patrona1 - trabalho dependente 

Oeclarasiio da situas.ao contributiva do ln.stituto da Seguran~a Social - inexistfncia de dlVidas 

Oocumentos de identifica~ao do Agregado 

Nota de Uquida~ao de IRS/Oeclaras.ao de IRS 

Ficheiros Anexad os a Candidatura com Documentos Comprovativos 

Edit ar Data Submissao ! = Oocumento/ Anexo 

@j' 09-03-20201 6:41:17 Ver Oocumento 

@j' 09-03-20201 6:41:10 Ver Oocumento 

@j' 09-03-20201 6:40:57 Ver Oocumento 

@j' 09-03-2020 16:40'A9 Ver Oocumento 

@j' 09-03-2020 16:40'A1 Ver Oocumento 

@j' 09-03-2020 16:40:32 Ver Oocumento 

Ajuda 
Documen ••. Confirma Submiss ••. 
ObrigatO ••. Documento? 

O AJuda Sim 

O AJuda Sim 

O AJuda Sim 

O AJuda Sim 

O AJuda Sim 

O AJuda Sim 

1 -6 

Nome Ficheiro 

situa~a otributa ria_ agragado.pdf 

certidaciMI_agregado.pdf 

dec1aracaoEntidadePatronal_agregado.pdf 

inexistenciadividas_agregado.pdf 

documentcsidentificacaoagregado.pdf 

notaliquidacao_e_declaracaoiRS.pdf 

1 - 6 

~ I HABITAR LISBOA 



1. Nesta caixa, quando já tem um ou mais anexos carregados (e está no período em que pode atualizar) pode também remover o(s) ficheiro 
já carregado(s) existe um botão “Remover Ficheiro”
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Documentos I Comprovativos de todos os Elementos do Agregado Habitacional 

Tipo Documento .. ~ 
Documento/ Anexo da Candidatura 0 

cert dao da s tua~ao tnbutar'a Aten~o. depois de anexar os ficheiros, devera C{)ntirmar individualmente a correspondencia em cada Tipo de 
Documento indicado no quadro inicial e "Guardar/ Confinnar Submissiio Documentos". No final selecione a 

Ccrt dao ae propr~edade de bens m<r. op<;ao/ botao "Finalizar Submissiio Oocumenta~iio", para que a candidatura seja analisada pelos servi~os. 

De< arasao da en;idade pa;rora - trab 

Documentos de identifcasaodo Agreg· 

Nota oe l qJidasao de IRS/Oe< arasao 

• Oo<wrento 
Comprovativo 

Canceler 

Choos~t:l~ 

Ver Docu~.nto 

Ficheiros Anexados a Candidatura com Documentos Comprovativos 

Para substituir urn ficheiro. basta selecionar a op<;ao "Editar" do registo pretendido. 

fditar Data SubmJSsiio = Oocumento/ Anexo Nome Ficheiro 

1 - 6 

~ Anexar Fi<heiro com ComprOYiltivos 

--~----------0!~ 004,_-2_0_2_0_1_&2_4_~_~-------------------------V-er-Doc---um __ en_t_o ___________________________ d_o_~ __ m_e_rt_c_s _o_e_~~_·_·,_~_a_o_a_gr-eg--ad_o_.p_r_g __________________________________ ~_-_~ __________ __ 

-<P- 1 HABITAR LISBOA 



2. Confirmar no quadro a submissão, linha a linha, de cada documento que já anexou 

93

Guilrdiu/Conlirmar SOOmissiio Doalmentos 

• • 
Tipo Documento ~, Ajuda Documen ... Confirma Submiss. .. 

Obrigat6 .. 

• • 
arfdaoda situa~ao llibut.!lia O A.iuda s·m Sim 

• 
art dao ae propnedade de bens imme s O A.iuda Sm Sim 

• 
De< arasao da entidade pa:roea • traba ho deperdente O A.iuda s·m Sim 

~ arasao da stua~ao cortfrutiva do lnstiMo da S!guran~a soc·a• • ir~xisl!ocia d~ dVdas O A.iuda s·m v 

n Documentos de identifica~ao do Agregado O A.iuda s·m 
N!o 

U Nota de LrqJidasao de IR$/Dec arasao de IRS O A.iuda s·"' 

1 rows se ected 1- 6 

Ficheiros Anexados a Candidatura com Documentos Comprovativos 

Para substituir um ficheiro, basta selecionar a op~o "Editar" do registo pretendido. 

rn Anex<iJT Ficlleiro com Comprovativos 

fditar Data Submissao l ~ Documento/ Anexo Nome ficheiro 

~ 09.03-202016:41:17 Ver Oocumerrto s tJa~aotrbuta· a_.,.ragado.pdf 

(£!\' 09.03-2020 16>11:10 Ver Oocumento certidaoiMI_agregado.pdf 

(£!\' 09.03-2020 16>10:57 V~r Oocum~nto d~laracaofntidad~P!Ilonal_agr!gado.pdf 

~ 09.03-2020 16l4!>A9 Ver Oocumento inex'sl erdadividas_agregado.pdf 

~ 09.03-2020 16>10:41 Ver Oocumento docuiT'entosidentTcacaoagregado.pdf 

(£!\' 09.03-2020 16>10:32 Ver Oocumento rota iquidacao_e_declaracaoiRS.pdf 

1 . 6 

-<P- 1 HABITAR LISBOA 



O tipo de documento que é pedido tem sempre uma caixa com informação em Ajuda

94

Atenc;ao, devera seledonar a o Ajuda do Documento 
quadro segumte e depots "Gul 

x m cada Tipo de Documento tndtcado no 
o" conslderando todos os elementos do 

agregado habi tactonal. Documentos de aP-reSel!ta~ao obrigatoria P-ara todos os elementos do i!g~gado em fun~ao da 

CoriWrso Renda Acess i' 
nacionalidade e do tieo de documento de identifica~ao I 

o~scri~ao do tipo d~ docum~nto Fundarn~nto do p~dido I 
Documentos I Compro ' 

-anc\o de Cidacao ,Republica Pot+:ug~sa) P<>cumento u n ico de identrttca(.'lo I 
Bilhete de ldentldode poc:umento de ldenhtoca~o a comptemcmar com rdentrt.c:a(c\0 I 

rscal 

dW~tlli<.~Ao Fiscal pocumt1nto de complemento I 
r 

pocumento de ldentJIK.oi~O ..1 complementar com rd.:m!Jfl(;)~!o I ltulo de R;;sldenct.t 
'5Coli 

Gu•rchr/Confi Ett ·ar 

n 
""ertJICado do RegrSto de Ctdadao da U. E. 

poc:umooto de klentr!ica{ao a complemootar com ideoulrcat;.lo I 
.seal e dOOJmento de ideobh<~.lO do pars de 
h.;ciOr.o~bdade/pass.lllO•te 

Tipo Oocum~ -

.. 
tu 

Do<umento dl! identlfica{i!O do p.Js de rodcoonalldade/passaporte pocumooto de acompanl-iamento do Cenificado do Registo de l 
1--;dadao da U E .. 

- ·~ - . .. 
-
- O..<l.sr~3o d& ~rtu~lo tontllbullv~ do lnshllllo d.s S"9tftr>n{-> Social - tt1exl51~" de dtvld.s> 

,---~ 

.; !!":' Oocumi!ntos di! idlmUf•co~:llo do Aq199ado 

- Nota de Uqulda~3o deiRS~Iara¢o de IRS 

-<P- 1 HABITAR LISBOA 
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No caso específico “Dados bancários - formulário de fornecedores CML” tem de clicar em Ajuda e no quadro apresentado clicar onde diz 
Aceder aqui para proceder consoante a explicação (imprimir, preencher, assinar, gravar e anexar)

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível extraordinário

tt< d- ileleOanar • ~lo "AIHur flcbriro com Comprvv..UVO." as...., ~ e amr~ lni~•lmmte a ...,.."'>>"'dtncb em c.td.; T1po dol Ooalmatto W!docado no q...a.too ~"' • depod "Gwwcbr/Coftfirmar Sullmlulo 
Oocum-· , No ~ • op;aot !let o T!Mli»r SUIIMiulo o.cu-r~~·. 1o ll>d<M OS ~l'\•rol05 do 9'~ llabitll~ 
{Dol .11 ~P"' nr.sd"" 't>m•I'Pt' 01 ~"~'"' .. •11 ~f""''bili~ I• IC1>NI n• mlun• "AJ•.a~1. 

eo- 5MM rl' I 

Ei llpo Doaolncnlo ~.u 
Doc ........ c .. ,.__.......,. 
()bricp-1 ~' 

ii l)oc>.,., . • lriM1of OQicl.., Ag..,...to s.... 

t.o.'*:i•LI! dll.wreM 
AjutJ do Ocxum.enro )( 

- DomiclkfiiCIII 

~ •• ...,do •od.do T,;t&... 

ii te.-.doa p,_..."" "*"<-. $1m 

!! C..~"-ed•l s,., 

~ tbod• ..... Apso 

ii ( lfal lht~LAt a ~ ""' 
B c-o..- <1> ~or~ <~r,.,.,.,. 0~ s.... 

.W. I HASITAR LISBOA 



3. Guardar

Depois de “Guardar/Confirmar Submissão Documentos” a plataforma alerta que deve ainda “Finalizar Submissão Documentação” 
para que o processo de submissão de documentos esteja concluído.

96

Se se esquecer de “Guardar/Confirmar Submissão Documentos” 
e fizer logo “Finalizar Submissão Documentação” a plataforma avisa que 
ocorreu um erro e explica a ordem correta do procedimento.



4. “Finalizar Submissão Documentação” 
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A sua Candidatura passou para o Estado – Candidatura em Análise.

Deve agora voltar às Notificações da Plataforma porque tem uma nova notificação



Deve voltar a 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

98

12-03-2020 15:00:00

Depois clique na lupa e leia 
a nova notificação que 
acabou de receber

Fica a saber que:

A sua submissão de documentos foi efetuada 
com sucesso.

Enquanto o período estiver aberto pode editar.

Após terminar esse período a sua Candidatura 
encontra-se em análise.
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AÇÕES DO UTILIZADOR/CANDIDATO na Plataforma HABITAR LISBOA

CANDIDATURA

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 3 dias úteis (ou o prazo estipulado) SUBMETER documentos

Programa ARRENDAMENTO APOIADO

APERFEIÇOAMENTO Após análise dos serviços pode ser solicitada correção/melhoria

CANDIDATURA

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 3 dias úteis (ou o prazo estipulado) SUBMETER documentos

Programa RENDA ACESSÍVEL

APERFEIÇOAMENTO Após análise dos serviços pode ser solicitada correção/melhoria

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível



Quando entra na sua ÁREA PESSOAL tem um aviso sobre Notificações Pendentes que informa como deve proceder.

Selecione no menu (barra cinza escuro do lado esquerdo) Notificações Plataforma para aceder às suas notificações, 
e depois deve assinalar que tomou conhecimento para facilitar a sua gestão da informação.

100

~ I HABITAR USBOA 

• 
Aviso 

Aten~ao, tern Notifka~oes Pendentes na sua Area Reservada, deyendo tomar conheqmeoto das mesmas ames de aceder li(~(~) Candrdatura(~) . 

Consulte as suas notiflca~oes atrav~s da OJ)(;ao dispo01vel na barra de navegac;ao no topo da pagina ou no menu lateral, dever\do entrar 
1ndrvrdualmente em cada notifka~ao pendente e confirmar a sua leJtura atraves da op~ao/ bot5o 'Tomei Conhecimento" 

.(} I HABITAR USBOA 
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Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

Primeiro veja a nova notificação



Na barra do lado esquerdo selecione Candidaturas e depois clique na lupa

Depois vá a Candidatura

102

.W. I HABITAR LISBOA 

~ lnfcio 

~ - Registo Adesao 

~ Simuladores 

L'A Candidaturas ~ 6 Direitos dos Titulares 

0 Notificar;6es Plataforma 

0 

@ A uda..., C. No• fica(04ls .P.. mal'lil···· 

lnforma~ao 
At~n~iio, se t~m de subm~ter os documentos/ comprovat.ivos obrigatorios na sua candidatura, se:lecione a OP-~iio/ leone "Editar" no ~s~tivo r~in2._(Q~O disDonivel de 
iJ(Ordo c;om OS Reriodos e P.razos do Concurso). 

Candidaturas a Concursos da Renda Acessivel para o Reglsto de Adesao n°···· 

Pesquooat 51mul•r / lnld•r Candid.ltur• 

Editllf Concurw/ Edi~ 

Nllo 0 

.W. I HASITAR LIS BOA 
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É informado do estado da sua Candidatura e deve clicar no botão “Iniciar Aperfeiçoamento”

Tal como foi notificado deve agora corrigir/retificar, adicionando a informação/esclarecimentos solicitados
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Os meus documentos.pdf

Mostramos-lhe um exemplo, clique na lupa para ver toda a informação disponibilizada pelos serviços
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26-03-20202 09:19:02

exemplo

Oocumentos / Comprovativos da Candldatura N°-

Att~. d.vere stf.tttoo.tr ~ op(lo • An~txar Fidwiro com Comprova'tivos" as WZM MC~rt.U. t confum.ar l'nd•~u" mfon1t o COftt~I'\CUJ.ncia tm <ad4 Tipo de Ooc:um~tnto u"'dkado no 
qu.xtro wgy tllf' • dtPO• .. Guardar/Confirmar Submisslo Oocumentot." No final s.~iont e op<io/ bOWO " Fin.llzar Subm1Jdo Oocumenta~o· constdlfimdo tDdos os el~tmtt~toS do 

"ii'l9.tdo ~>botar:ociNII ----
Documentos I Comprovativos de todos os Ele:mtntos do Ag~ado Habitacional 

• -
• 
II 

II 

• 

Anilis~ dos Servi.;os para o Documento/ Comprovativo 

Flchelros Anexados a Candldatura com Oocumentos Comprovativos 

Poro subst•tutr um f•chf'/I'Q, basta se leoonar a op.;ao "£dhar" do regtsto pretencbdo 

tdltw 

)( .................. 
I l Dotol'- (Mo ... s.no,o.) 

Q, '\hr • 

~ ""'' • l illli a CefUfiiQ dt PfOPJifod.cte (ljj ~)Cor~ , 

I 7 

.W.I HASITAR USBOA 
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Agora deve clicar no botão “Anexar Ficheiro com Comprovativo” e juntar o que foi solicitado pelos serviços

Os meus documentos.pdf

9 1 HABITAR USSOA (!) Ap.s. " 0 Not - A .,.., ...... E+ ~,. 

Oorumentos / ComprovatJvos da Candidatura N°. 
Aten<~o d.Yffll wlfl;'IONtr 4 DP(io · An.-ur Ficheiro com Comprov1dwos"' ~ wz.,- ~•sSMtas • cont:rm.-.. VldiVidu.,lmt-rrt'fl' .a corrf"'I))"'d~nc- 1t Pm ucR Tipo de Oocumemto md•Gdo no 
quidro segwn'tP e d@pols •Guantar/ Confirmu Submisdo Oocummtos· No fiNf seleoone a OJ)(;.o/ botao •f iMJiur Submls.Wo Docunw.n~io• con.suier..-.do todos os elementos do 
ogregodo haboLaoon.at 

Oocumentos/ GomprovativM de todos os Elementos do Agregado Habitacional 

[d ... c .. n~ .. ,c.m.,....., SutJ.-.... Dec:ue•m. 

, 

• Ajuda 
Oocwmento CorrRrm~ ~ Doc.. tnvalido 
~tO Docvme"tof I OmM..o1 

= - ;5 e O.O..r-,a,~IO de ltS o .. s.n s~ 

!!! ..-nttiUIO d.t ~tan(a \«iil I» ... "14dKoli do .,0 d.l • ._ f • ..,. ~-~~ o~ui!A s .. ~m 

• ~"' dt> A~clo o ,.,- !>oo Sir 

l:i ~ •r bt.il,... Qg lrw.llt~,iN .;S.t S 1"'"'~· s~• t •••~11~1"1Cif "It ~ 0 ¥* s.n ~· 

)fttf bl1t.,,. do lm1 4:~.t1JJ d1 Stqut~S~ ·•"~4 tt!nOtdr dtvt .tt o...- Sott s ... 

ii debet•··~ 0~ s.n s;, 

..... 0~• s.. s .. 

Fichelros Anexados a Candtdatura com Oocumentos Comprovativos 

Vu Obo~-
o....lho• (Millo. S..~o) 

Q,"'. 

Q. >/9r• 

Q. ...... 

O.~~o •• 

Q. ""' ' 

------. 

O.v.r . r.l\oaC....-<I<pn>cor-<1«~ 

Q. V.r • 

A} I HABITAR LISBOA 



26-03-20202 09:19:02
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Oocumentos I Comprovatlvos da Candidatura N°-

Aten •• ao dever6 ~leclonJI o OI)(..O • An•xar Fichelro com Comprovativos.• liS vezes nec.I!Sso;rilh, e confirrnJI md1vlduo 1 nte .1 corre~ndencld l!m cdd Tipo d• Docum•nto 1ndicado no 
qu.,cho S4."9Uifl ll'e depois "Guardmr/Confirmar Submfmo Doeum•ntos" No find! !14!1edone op(ao/ bo o "Fin~~li:rAr Submimo Doeum•nt.'l~ o" cons•de,.,nd todo~ o~ ltml!l1tos do 
ngrQ9ado hab1t c.1on I 

Concul'5o Renda Acessivef - N°- !Ieoda 

Ooc.umentos I Comprovatlvos de 12dos Q$ Elementos do Agregado Habitacional 

fif, r Gu.rdat/Confirmar Subml1S6o Oocum.,toa 

Dorumenlo/ Anexo da Candidatura X 

Atrnyio, depo1s de anelear os eft<> ros, devers con •rmar 1ndMdua mente a correspondeoc1a em cad a Tipo de 

Documento md1cado no quadro m•Cial e "Guardar/Confirmar Submiss.io Documentos" No final seleaone a 

op~ao/ batao "Finalizar Submis.sao Documentat;iio" para que a candida ura se1a anahsada p= os serv1c;os. 

• Oocumento I ton..ultoCr'rt•daoJolh<l~{ 
Compra•4liVO 

Cancelar 

Ficheiros Anexados a Candidatura com Documentos Comprovativos 

Para subStoUJ•r um fiChP-ro, baSta seleoonar 41 opc;iio "Ed1tar' do regiStO pretend do. 

,.lido 
o? 

£dltJu O.u. Subrnlul o OOC\ImM IO/ Anno Nomttfk.httlro 

Vet Ooannllo!IO 

Q. 

1 7 

l:l Aneu~ Ficheiro corn Comp,...,..tiV05 

.W. I HABITAR LISBOA 



Os seus documentos na plataforma: mostram a fase anterior e o que acabou de carregar 

26-03-20202 09:19:02
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Oocumentos 1 Comprovativos da Candidatura N·-

Aten(io. dever'& ~ledosl3r a ~Ao •Anex01r Ficheiro com Comprovativos'" as vezes n(lcessllri.as, e cor•fim,arlndividut~lm~nte a COfr'f'spondincf& em cada Tipo d~ Oocurnento hldicado ,,o 
quadro segulnt~ to depois "Gu;std:~r/Confirmar Submiu5o Documentos". No finaJ 5eledone a op~iJo/ bot3o "Fin.aliz::.r Submisslo Oocumenta~5o''· considetMdo todos os elementos do 
agcegado habit&ciooal. 

Concurso. Renda Acessivel - N° -

Oocumentos I Comprovativos de todos os Elementos do Agregado Habitadonal 

Edihlr Gu•rckt/Canfirmlf Submltuo Doc:um~ntol 

Tipo Oocument o ii. Ajuda 
Documfl1to Confirma Submiuio Ooc. lnvalido v., Obsenn.~Oes - Obrig.,tG •• , Documcmto? /Omiuo? O.t~lhe' (ANiis.S~~} 

3 Certldao del ~~tu~<~o tribuuna f) AJud• Sim S1m S•m Q. Vet~ falta a Cert•d~ ~ propned<Kie de be ... 

3 Cert!d..lo predtal neg.ltiV<l f)AJud• >om S•m Cl v~ , 

3 [)q(-lauu;i'o da 1?1\tldikte p.1tt00o<~l • trabalho Ofpendentt> t)AJuda >om S•m Q. vet * 

3 Oe<-laqu;oo dt IRS f)AJuda Sim S•m 0. \'ef ' 

s Ooc;vmento d• regu1~~3o d.M ,.sponAbihclodM- p~tenl.fll$ f) A;ude Sirn Som 0. \"ef . 

5 0o(vmento1i ~ •d•ntifi(o(tl;io do Ag-re9ftdo f) A;vd11 Sirn Som Q. \Iff • .. NotA rill LJquldG~tio d41 IRS ' Dcdora.;lio de IRS f)A.tudQ s.m S•m Q, v,r t 

1 • 7 

Ficheiros Anexados ci Candidatura com Oocumentos Comprovativos 

Pa ra substituir um fi(heiro , basta se-lecionar a op,ao "Editar'' do registo pretend ido. 

~ Aneaar Achr-lro com Comprov.,tivo' 

Editar Oet.t Submiu .io J: Documento/ An•.xo 

tii·04·20ZO 1S:OS. l7 Ve-r ()o(u~Jo 

VN ()o(ulnfi"tto O$ mevs documentos.pdf 

I 2 

oW' I HAIBITAR LISBOA 
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No final selecione “Finalizar Aperfeiçoamento” para que o processo esteja concluído.

26-03-20202 09:19:02

Documentos I Comprovatlvos da Candtdatura N.,-

At•"<ao. d_.~ afKO<WI ~ QP(~ "An..-r f"Kheiro com Comprovativo~· M vnes OKCJSWlolS. • con' .rmar ind!Vld Iolii.-,...,.• ~ r<>rr-<P""'d • ~cede Tipo de Documenlo M>Udo no 
<t'Jao:lro '"9''"''• • ~ "Gv..:trchtr/Confimu~r Submoss.io Docum•nt~· No fnl ~_.PC>e>noo a Of'(;io/ bot.oo "fi-fa•r Subm"sio Oocument.(.\o" coolld .. ~ "' • ns il'l_.,tn, &, 

~g1"9~do l'wlb I<K!onaol 

CG<>o:uttO: R"'ct. Ac"~ -N•- .. ~Ia: r.r..,u..~~···· 

DocumfH"'tos I ComprovativO$ de todos os Elementos d o A$1regado Habit<tdonal 

Gu.,...r/Conftr..,.r StJ....,..,.. O.c.uftM., ... 

E Tlpo Docwi"'Mftto AJ .. d. Oocvm•"to Co" lirme S..bm19oio Doc;. lnvalido v .. ~ 
Ol>fi9ato •.. DCK\Irnen.to7 /Omluo7 Oeu.lhti CA,alloa~l 

!!i c..rw.ao w "''~JIO lnbu• ,. O~Wct• I I s.,. <- f alia a C r.tld44 de P•I>P'l....,.. de be 

c ... ~JU«> ~ ne<J•Iiv• o ... uda Sim s .... Q. Vtr. 

• o.<t.,.~oa ""'~""'""• tt.UWt.t:t ~plffld.nt • 0 ". cit Som 50• Q. .,.... . 

I! ~de IRS O "'..u Som s .... O. v.. . 

~ t>ocurnento do~ dos.,~~ "" .... • ~ Som ~ Q. \It< . 

& ~r>!Qtf!• - ICII~Od!> .. ~ 0 Sim '""' Q. ..,.. . 

I! N=u do ~do :.s • ~de IRS 0 -\ud< Sim Som Q. Yar . 

ftcheuos Anexados a Cand1datura com Documentos Comprovat•vos 

..... 
Q1..(J.j l'l20 tSOS 17 

Ya Dotu:mer•to 

.W. I HABrTAR LISBOA 



Finalizado o Aperfeiçoamento

110

A sua Candidatura passou para o Estado – Candidatura em Análise.

Deve agora voltar às Notificações da Plataforma porque tem uma nova notificação



111

Deve voltar a 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

Depois clique na lupa e leia 
a nova notificação que 
acabou de receber

12-03-2020 15:00:00

19-03-2020 15:00:00
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AÇÕES DO UTILIZADOR/CANDIDATO na Plataforma HABITAR LISBOA

CANDIDATURA

SUBMETER documentos

Programa ARRENDAMENTO APOIADO

Programa RENDA ACESSÍVEL

AUDIÊNCIA INTERESSADOS 
Intenção Indeferimento

Caso seja notificado

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 10 dias úteis (ou o prazo estipulado) para dizer 

o que se lhe oferecer sobre os aspetos que considere relevantes para a decisão

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível



Quando entra na sua ÁREA PESSOAL tem um aviso sobre Notificações Pendentes que informa como deve proceder.

Selecione no menu (barra cinza escuro do lado esquerdo) Notificações Plataforma para aceder às suas notificações, 
e depois deve assinalar que tomou conhecimento para facilitar a sua gestão da informação.

113

11?- I HABITAR USBOA 

Aviso 

Aten~ao, tern Notifica~oes Pendentes na sua Area Reservada, deyeodo mmar conheqmeoto das mesmas antes de aceder a~l..ala.(~) Candidatura(~). 

Con suite as suas notiflcar;oes atraves da Oi)\ao disponivel na barra de navegac;ao no topo da pagina ou no menu lateral, devendo entrar 
10d1V1dualmente em cada noti fica~ao pendente e confirmar a sua lenura atraves da op~ao/ bot5o "Tomei Conhecimento" 

Bem-~indo a Plataforma 

HABiiTAR LISBOA 

.(} I HABITAR USBOA 



Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

Primeiro veja a nova notificação

114
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Na barra do lado esquerdo selecione Candidaturas e depois clique na lupa

Depois vá à sua Candidatura

0 
lnforma~ao 
At~n~ao. se t~m de subm~er os docum~ntos/ comprovativos obrigatorios na sua c.andidatura, sel~cione a OP..tiio/ jcone "Editar" no respetivo rrgins!._(g~ponjvel de 
acordo com os p~riodos e IHUOs do C.oncurso)_. 

Candldaturas a Concursos da Renda Acessivel para o Registo de Adesao n°···· 

Peotquo .. l 

Edltllr &tecto ConC\IJW/ Edi~ 

Ro.nLI.s At.e•I.JVel -•••• 

51m ... •r / lnld•r C..ndld.ture 

HiSlorico 

~~do· 
Oftl•tiociJI 
C.nd1d•to 

0 

.W. I HASITAR LIS BOA 
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É informado do estado da sua Candidatura e deve clicar no botão “Audiência de Interessados”

Tal como foi notificado deve em “Audiência de Interessados” dizer o que se lhe oferecer sobre os aspetos que considere relevantes para a decisão



117

Em primeiro lugar deve “Consultar Análise Serviços” e ler os fundamentos e motivos de indeferimento
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É apresentada a Análise dos Serviços e quais os Motivos de Indeferimento de acordo com o Regulamento Municipal do Direito à Habitação

exemplo

Audlinda de lnterusados- Anolllse dos Servi~os 

0 

Analise dos Servi~os 

~~·ocf:tJ,P4i¥kO "'19 ~tf' t •&t..ciO (tflt_,.lbc.Uv~ 1"f'l\il.,.h ... ,_.. ,_,.t ... INft T~lt • trl' W •• 1 ti, I) 
• Jr:• :u .. , ' ~.1. 4) ~ IIK:ti 

... Doc:umentos I Compmvativos da CandidaturoJ 

f icheiros com OO<umentos ComprOV\Itivos Anexados ~ Comdidatura 

26-ol-lOZO 09:26. 13 

G) ..... v o- P. 

0 ...... -- "= .. 
SiM .... 
Som ... 
Som ,.,, 
... ""' 
Som ,.., 
s.. ,.., 

I • 

+I HASITAR USBOA 
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1.

3.

2. 4.

COMO PROCEDER:
1. Deve escrever o que se lhe oferecer sobre os aspetos que considere relevantes para a decisão
2. Guardar
3. Anexar Novo Documento que considere relevantes para a decisão
4. Finalizar Resposta.

G) Ajuda.., 0 Notoficacoes A marra···· 

Audiencia de lnteressados - Resposta do Candidato 

Utilize a o~io · consultar AM lise Servic;os" oara ac der aos dt~ alh~ e motivos da Aud t>nCia dP In ere">sados 
Devt>ra pret>och .. r e "Guardar" am n\agem dt> rE'sposta ao'i ~rv1c;os e, w nPCE">'i<lno, submPter novel dO<umPnt<tc;ao airaws da opc;ao · Anex;ar Novo Documento" 
Para termmar e eo\11ar a lnformac;iio aos SeorV1c;os, utlhlE' a opc;ao/ botao "Finalizar Resposta·. 

Documentac;ao Submetida para Audiencia de lnteressados 

N n l lllm ~nrrtmrl d1do1 

oW- l HABITAR LISBOA 

8 Su 



Finalizada a Audiência de Interessados / Resposta do Candidato 

120

Será posteriormente Notificado da decisão dos serviços: 

• Candidatura Deferida

• Candidatura Indeferida

Audiência de Interessados – Resposta 

Candidato foi finalizada com sucesso, 

para análise dos Serviços.



Quando entra na sua ÁREA PESSOAL tem um aviso sobre Notificações Pendentes que informa como deve proceder.

Selecione no menu (barra cinza escuro do lado esquerdo) Notificações Plataforma para aceder às suas notificações, 
e depois deve assinalar que tomou conhecimento para facilitar a sua gestão da informação.

121

~ I HABITAR USBOA 

Aviso 

Atenc;ao, tem Notifica~oes Pendentes na sua Area Reservada, deyenclo tomar conhecimento das mesmas antes de aceder a(~~(~) Candtdatura(~). 

Con suite as suas notiflca<;6es atraves da op<;ao disponfvel na b;ma de navegat;ao no tope da pagina ou no menu lateral, devendo entrar 
tndtvldualmente em cada notifica~ao pendente e confirmar a sua lenura atraves da op¥1o/ bot.lo "Tomei Conhecimento" 

Bem-vindo a Plataforma 

HABITAR LISBOA 

.(} I HABITAR USBOA 



Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

Primeiro veja a nova notificação

• Candidatura Deferida

xx-04-2020 17:00:00

122



Quando entra na sua ÁREA PESSOAL tem um aviso sobre Notificações Pendentes que informa como deve proceder.

Selecione no menu (barra cinza escuro do lado esquerdo) Notificações Plataforma para aceder às suas notificações, 
e depois deve assinalar que tomou conhecimento para facilitar a sua gestão da informação.

123

~~ HABITAR USBOA 

• 
Aviso 

Aten~ao. tern Notifica~oes Pendentes na sua Area Reservada. devendo tomar conheqmeoto das mesmas antes de aceder a(~~(~) Cand1datv@(~) . 

Consulte as suas notiflcac;<>es a traves da opc;ao dispon1vel oa b;ma de navega<;ao no topo da pagina ou no menu lateral, devendo entrar 
1ndlv1dualmente em cada notific:a~ao pendente e confirmar a sua lenura atraves da op,ao/ botao "Tomei ConhecimentoM 

.(} I HABITAR USBOA 



Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

Primeiro veja a nova notificação

• Candidatura Indeferida

xx-04-2020 17:00:00

124
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AÇÕES DO UTILIZADOR/CANDIDATO na Plataforma HABITAR LISBOA

SUBMETER documentos

EM FASE DE ATRIBUIÇÃO Após NOTIFICAÇÃO – Celebração contrato de arrendamento

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 2 dias úteis (ou o prazo estipulado) anexar 

comprovativo da cessação de contrato ou do recebimento de apoio financeiro

CANDIDATURA
Programa ARRENDAMENTO APOIADO

Programa RENDA ACESSÍVEL

SUBMETER documentos

EM FASE DE ATRIBUIÇÃO Após NOTIFICAÇÃO – Celebração de contrato de atribuição de subsídio

Após NOTIFICAÇÃO – Tem 2 dias úteis (ou o prazo estipulado) anexar 

comprovativo da cessação de contrato ou do recebimento de apoio financeiro

CANDIDATURA Subsídio Municipal Arrendamento Acessível



Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

Primeiro veja a nova notificação

xx-xx-2020 17:00:00

xx-xx-2020 12:00:00 xx-xx-2020 12:00:00

126



Na barra do lado esquerdo selecione Candidaturas e depois clique na lupa

Depois vá à sua Candidatura

127

0 

G) A uda .., 0 Not hc.acoes A mana···· & ~ t 

lnforma~ao 
At~n~ao, se t~m de submHer os docum~ntos/ comprovativos obrigatorios na sua candidatura, 5el~ciOQ1t a OP..do/ jcone "Editar" no !'fSpetivo rcgin2...(Q~poojvel de 
acordo com os periodos e J)razos do Concurso)~ 

Candldaturas a Concursos da Renda Acessivel para o Reglsto de Adesao n°···· 

Q.v S<mutar / lnlciar C.ndldetura 

Ertado £d~io A~rt• 

0 

1 1 

.W. I HASITAR LIS BOA 



É informado do estado da sua Candidatura e deve clicar no botão “Submeter Documentação para Atribuição”

Se o Candidato ou algum dos elementos do agregado habitacional:
• for arrendatário de habitação pública, municipal ou particular situada na AML
• estiver a beneficiar de apoios financeiros públicos para fins habitacionais

Deve anexar comprovativo da cessação (do contrato ou do recebimento) 

128



exemplo

129

1.

2.

COMO PROCEDER:
1. Deve clicar no botão “Anexar Ficheiro com Comprovativos” e juntar o que lhe foi solicitado
2. Confirmar no quadro a submissão de documento
3. Guardar/Confirmar Submissão Documento
4. Finalizar Submissão Documentos.

3.

4.
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1. Anexar Ficheiro(s) com comprovativos 

G) Ajuda v (). Notlflte<;oei A marJ,a)···· 

Documentos 1 Comprovatwos da Candidatura N° 17 em Fase de Atribuic;io 

Aten~&o. deveta ~e ecion.1 opc;uo "Anex;tr Fichelro com Comprovativos• ils \l'l'!es nece~sat liS, e confitiTI4r ,ncflvidu.,lmeote com~spondet'ICi.l ern cada Tlpo de Oocumento 111d1cado no 

qu.Jdro ~egu1nte e depo!. •Gu;trdar/Confinnar Submisuo Dowmentos" No f1nal !M!IeciorL a opc:Ao/ botao •fin~tllLlr Submlu o Documenta~ o•, p.11 que il c n.didaturil Sl'J-' .Jn ltsilda 

p los S4!1VI~OS 

Con<u/50 ~nda Acessivel - N ° 21 Nab ta~!lo Avenida Mouzinho de Albuquerque SS S0 Dto Bet>do 2~ ~1_( 

fdr 

Tlpa Documento · 
Documomto Confirm• Submissio 

Ficheiros com De 

Para subs tu1r um 

Q.v 

Documento/ Anexo da Candldatura )( 

Atell(ao. depois de anexar os ficneiros, deve1a confirmar 1nd vidual mente a correspondencia em cada Tipo de 
Documento rldic.ldo no quadro micial e "Gu.archlr/Confirmar Submissiio Documentos". No fina1 seleaone a 

opc;ao/ oolao "Finallzar Submissiio Oocumenta~o·. para Que ol candidaluril seja an<! i~dil pelos servi~O!. 

• l)o(un «l'lto Oed~ a~do d~; denuncw dt' c.OI\Ilato de arten 
Comprovat1110 

c~n(l'l&r 

1 1 

(IJ An•...,. Ftch.eiro com Comprow8tivos 

oW- l HA81TAR LISBOA 



2. Confirmar no quadro a submissão por tipo de documento

3. Depois de “Guardar/Confirmar Submissão Documentos”

O(s) seu(s) documento(s) aparece já carregado na plataforma

2.

3.

131



4. Após Guardar deve “Finalizar Submissão Documentação” 

4.

132

+ I HABITAR US80A 

Dcxum«!ntos I Comprovativos da Candidatura N". em Fase de Atribui<;ao 

At~~ao. devfra ~l~rooar a~ · Aoexar Ficheiro com Comprovativos" as VI! US necusanas, e coofinnar rnd1V1dualmeote a corres;pondffiN em cad• Tipo de Oc.cu,me<lt<l\ 
quad ro ~u~nte e depo1s "Guardar/Confirmar Submissao Documentos" No final seiE'coone a op(aO/ borao "Finalizar Submiss.io Documenta~io" para que a cand1datura 
peJos SI'M~OS. 

Conc:u"o Renda Acessivel • N°-
Guardllr/ Conflrmar Sul>mlulo Ooeum...,lot 

i? Ti-po Oocumento 

l rowHI'l<><lfd 

lnforma«;ao 

Docum.,-to 
Obri9•t6rio? 

Conf'~rm .. Submi.SJio 
Do~•ntol 

~· 

0 Aten~io, se tem de submeter os documentos/ comprovativos obrigatorios na sua c.andidatura. R!m!illl~ 
acordo com os perioclos e j!razOi do C:.,ncurso4 

Candidaturas a Concursos da Renda Acessivel para o Registo de Adesao n°-

0 

A submissao da documeota~ao foi 
finalizada com sucesso, para analise 
dos Se rvic;os. 
Brevemente sera notificado do 
resultado via a plataforma e email/ 
SMS caso tenho indicado os seus 

contactos. 

1 1 

X 

-<P- 1 HABITAR LISBOA 



133

AÇÕES DO UTILIZADOR/CANDIDATO na Plataforma HABITAR LISBOA

DESISTÊNCIA

CANDIDATURA

Programa ARRENDAMENTO APOIADO

Programa RENDA ACESSÍVEL

Subsídio Municipal Arrendamento Acessível
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Até à data da Celebração do Contrato o Candidato pode sempre “Desistir”

.W. I HABITAR US BOA (1) Ajuda " f1 Ncr~ca(~s ,Q. mam···· & Salf 

~ lnicio 

[: ~J Registo Adesao lnformac;ao - Candidatura n°···· 

B: Simuladores 

[A Ca n<Jidaturas 
0 Aten~o. a sua Candidatura n°.encontra-se no Est ado ••••••••••• 

Devera submeter toda a documenta~ilo necessaria nos prazos definidos no Concurso, para comprovar os dados da sua candidatura. 

r5 Direitos dos Titulares Submrter Donwnenta~ 

0 Notificar;oes Plataforma 

Desistf~ncia do Candidate 

0 Caso pretenda des.stlr da sua Candldatura. aled.lmos que sera um• OQ!!A~io definitly• e nio poderli •nular a desistinci• tendo uma penabza~j 1mped1mento de efetuar novas 

Canchdaturas durante 2 anos no ambrto do Ragulamento Municlp.l do Direito i Habita~io 

4l- l HASITAR LISBOA 
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O candidato é alertado para as consequências 



O candidato tem de tomar conhecimento, se de facto pretende “Desistir da Candidatura”, ou caso não seja essa a sua vontade deve cancelar a operação

136
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0 

Desistencia do Candidato - Candidatura w••• 
Caso pretemla desrstrr da sua Cand'datura. al!'[t!mM que seri uma Op..fii!~O d"fln!Uya e nlo poder!lj 1ny!ar • tkJistoncla tendo uma penaliza~/ impedimenta de e fetuar novas 

Candrcfotuh'~ dur~"lt 2 1110' no tmb;ro do Regulomcnto Municipal do Dircito o Habit~o 

m Tomol conht<lmHito quo ao dosl•tlr do Candldotun, ..... OfM!r•~·· •••• doflnltlvo • ""' podorl •• , onulad•. 

Tomtl conhoclmmto qut ao ciKI>tlr cia Canclldthmo, htvari uma ponall~/lmptcllm•nto do oflluu novu Candldoturu clu:ronto 2 onos. no ambito do lttgulomtnto Municlpol 
clo Dirtito a Hobi~io. 

-<P- 1 HABITAR LISBOA 
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A sua Candidatura passou para o Estado – Desistência de Candidatura pelo Candidato.

Deve agora voltar às Notificações da Plataforma porque tem uma nova notificação



Quando entra na sua ÁREA PESSOAL tem um aviso sobre Notificações Pendentes que informa como deve proceder.

Selecione no menu (barra cinza escuro do lado esquerdo) Notificações Plataforma para aceder às suas notificações, 
e depois deve assinalar que tomou conhecimento para facilitar a sua gestão da informação.

139

~ I HABITAR USBOA 

Aten,ao, tem Notificac;oes Pendentes na sua Area Reservada, deye-ndo tomar conhecimento das mesmas antes de aceder a(~~b) Candrdatura(~). 

Con suite as suas notificat;6es atrave$ da opc;ao disponfvel na barra de navegac;ao no topo da pagina ou no menu lateral, devendo entrar 
rndiVidualmente em cada notificasao pendente e confirmar a sua lenura atraves da op¥lo/ bot.lo "Tomei Conhecimento" 

.(} I HABITAR USBOA 



12-03-2020 15:00:00

xx-xx-2020 00:00:00

xx-xx-2020 12:00:00xx-xx-2020 00:00:00

xx-xx-2020 00:00:00

xx-xx-2020 00:00:00

xx-xx-2020 00:00:00

xx-xx-2020 12:00:00

xx-xx-2020 12:00:00

xx-xx-2020 12:00:00

Depois clique na lupa e 
abrirá uma caixa com o 
texto da notificação

Primeiro 
selecione 
Notificações 
Plataforma na 
barra do lado 
esquerdo 

12-03-2020 15:00:00

Tem uma nova notificação

xx-xx-2020 17:00:00

xx-xx-2020 12:00:00

140

Até à data da Celebração do Contrato de 
Arrendamento o Candidato pode sempre “Desistir”
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TIPOLOGIA de documentos a anexar
solicitados na plataforma de acordo com os elementos do seu agregado habitacional

COMPROVATIVOS: 
- APOIO INSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DA RENDA PAA
- BAIXA MÉDICA DE LONGA DURAÇÃO PAA/PRA/SMAA
- BAIXA MÉDICA DE LONGA DURAÇÃO NO ANO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE IRS PAA/PRA/SMAA
- BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PAA/PRA/SMAA
- BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ANO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO IRS PAA/PRA/SMAA
- CARATERISTICAS DA HABITAÇÃO ARRENDADA SMAA
- COMPLEMENTO SOLIDÁRIO PARA IDOSOS PAA/PRA/SMAA
- CONTRATO DE ARRENDAMENTO SMAA
- DOMICÍLIO FISCAL PARA TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL PAA/SMAA
- DENÚNCIA DA TITULARIDADE DE HABITAÇÃO PÚBLICA PAA/PRA
- DENÚNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PAA/PRA
- GUARDA OU TUTELA LEGAL DE MENORES PAA/PRA/SMAA
- INEXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA DE TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL PAA/PRA
- INEXISTÊNCIA DE QUALQUER BEM IMÓVEL DE TODOS OS ELEMENTOS DO  AGREGADO HABITACIONAL SMAA
- INEXISTÊNCIA DE RENDIMENTOS PAA/PRA/SMAA
- (IN)EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA PARA TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL PAA/PRA/SMAA
- (IN)EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL PAA/PRA/SMAA
- PENSÃO DE INVALIDEZ PAA/PRA/SMAA
- PENSÃO DE REFORMA/APOSENTAÇÃO PAA/PRA/SMAA
- PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA PAA/PRA/SMAA
- PENSÃO SOCIAL, PRESTAÇÃO SOCIAL PARA A INCLUSÃO OU OUTRAS PAA/PRA/SMAA
- PENSÃO SOCIAL OU OUTRAS NO ANO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE IRS PAA/PRA/SMAA
- RECIBO DE RENDA SMAA
- REGISTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO NA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA SMAA
- RENDIMENTO DE TRABALHO INDEPENDENTE PAA/PRA/SMAA
- RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO PAA/PRA/SMAA
- RENDIMENTOS ATUAIS MENSAIS - TRABALHO DEPENDENTE PAA/PRA/SMAA
- RESIDÊNCIA NO CONCELHO DE LISBOA HÁ PELO MENOS 2 ANOS SMAA
- RESIDÊNCIA EM ALOJAMENTO TEMPORÁRIO PAA
- RESIDÊNCIA EM PARTE DE HABITAÇÃO PAA
- RISCO IMINENTE DE PERDA DE HABITAÇÃO PAA
- SITUAÇÃO DE DESEMPREGO PAA/PRA/SMAA
- SITUAÇÃO DE DESEMPREGO NO ANO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO IRS PAA/PRA/SMAA
- SITUAÇÃO DE DOENÇA/DEFICIÊNCIA PAA/SMAA
- SITUAÇÃO DE SEM ALOJAMENTO PAA
- SITUAÇÃO DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PAA
- SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL PAA
- SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL PRA
- SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO TITULAR DA CANDIDATURA SMAA
- SUBSÍDIO PARENTAL PAA/PRA/SMAA
- SUBSÍDIO PARENTAL NO ANO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO IRS PAA/PRA/SMAA
- A APRESENTAR NO CASO DE USUFRUIR DE APOIOS FINANCEIROS PARA FINS HABITACIONAIS PAA/PRA/SMAA

DOCUMENTOS A APRESENTAR EM FUNÇÃO DA SITUAÇÃO DE GUARDA DE MENORES PAA/PRA/SMAA

DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO EM FUNÇÃO DA NACIONALIDADE E DO TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PAA/PRA/SMAA

EXPOSIÇÃO SOBRE PROPOSTA DE INDEFERIMENTO PRA
FORMULÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS SMAA
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Tipologia Documento Obrigat6rio? Texto Ajuda para o Utilizador Program a 

COMPROVATIVO - APOIO INSTITUCIONA L PARA PAGAMENTO DA RENDA 

Comprovativo do apoio institucional para pagamento 
da renda 

Sim 

COMPROVATIVO - BAIXA MEDICA DE LONGA DURACAO 

Extrato ou declarac;:ao do Institute da Seguran9<1 Social 
baixa medica de longa durac;:ao 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Declarac;:ao emitida pela institu ic;:ao que concede o apoio para o 
pagamento da renda 

Descri~ao do tipo de documento 

Extrato dos recebimentos emitido pelo Instit ute da Seguranc;:a 

Social (ISS) ou declarac;:ao do Institute da Se·guran9<1 Social (ISS) 
emitida ha menos de um mes 

COMPROVATIVO - BAIXA MEDICA DE LONGA DURACAO NO ANO DA NOTA DE LIQUIDACAO DE IRS 

Extrato ou declarac;:ao do Institute da Seguranqa Social 
baixa medica do ano da Nota de Liquidac;:ao do IRS 

COMPROVATIVO - BOLSA DE INVESTIGACAO 

Declarac;:ao da Bolsa de lnvestigac;:ao emitida ha menos 
de um mes 

Sim 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Declarac;:ao do Institute da Seguranc;:a Social (ISS) ou extrato dos 
recebimen tos emitido pelo Institute da Seguranc;:a Social (ISS) 
relatives ao a no da Nota de Liquidac;:ao de IRS 

Descri~ao do tipo de documento 

Contrato da bolsa ou declarac;:ao emitida pela entidade subsidiaria 
indican do o va lor mensal da bolsa, emitida ha menos de um mes 

COMPROVATIVO - BOLSA DE INVESTIGACAO NO ANO DA NOTA DE LIQUIDACAO DO IRS 

Declarac;:ao de Bolsa de lnvestigac;:ao no a no da Nota de 
Liquidac;:ao 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Declarac;:ao emitida pela entidade subsid iaria indicando o valor da 
bolsa rece bida no a no da Nota de Liquidac;:1io de IRS. 

PAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo do apoio institucional para pagamento 
da renda 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de baixa med ica de longa dUira .. ao (mais 
de um mes). 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de baixa med ica de longa dUira .. ao 
(superior a um mes)- nao aplicavel aos contribuintes da 

Caixa Geral de Aposenta"oes (CGA) 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de bolsa de investiga"ao 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de bolsa de investiga"ao 

• 1 HABITAR LISBOA 
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Tipologia Documento Obrigat6rio? Texto Ajuda para o Utili zador Program a 

COMPROVATIVO- CARATERISTICAS DA HABITACAO ARRENDADA 

Caderneta Predial Sim 

COMPROVATIVO- COMPLEMENTO SOLIDARIO PARA IDOSOS 

Extrato ou declara~ao do Institute da Seguranr;a Social 
complemento solid a rio para idosos 

COMPROVATIVO- CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 

Contrato de Arrendamento 

Sim 

Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Caderneta Predial da habita~ao arrendada 

Descrisao do tipo de docum ento 

Extrato dos recebimentos emitido pelo Institute da Seguran~a 

Social (ISS) ou declara~ao do Institute da Seguranc;a Social (ISS) 
emitida ha menos de um mes 

Descri~ao do tipo de documento 

Contrato de Arrendamento 

COMPROVATIVO- DOMicfliO FISCAL PARA TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL 

Domicilio Fiscal Sim 

Descrisao do tipo de docum ento 

Certidao de domidlio fiscal emitida pela Auto ridade Tributaria e 

Aduaneira (AT), ha menos de 1 mes 

COMPROVATIVO- DENUNCIA DA TITULARIDADE DE HABITACAO PUBLICA 

Declarac;ao de cessac;ao da titularidade de habitac;ao 
publica 

Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Comprovativo da cessac;ao da titularidade do arrendamento de 
habitac;ao publica ja atribufda de que sejam titulares, conjuge ou 
unido de facto como t itu lar do arrendamento 

SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo da tipologia contratada, art2 matricial e 
letra da fracc;ao da habitac;ao objecto do contrato de 

arrendamento, nos termos do alfnea f) do art.2 482 do 
RMDH. 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de complemento solid a rio para idosos 

SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de que 0 canditato e 0 titu la r do 
contrato de arrendamento, registado na Autoridade 
Tributa ria, conforme alfnea e) do Art2 482 do RMDH 

PAA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de domidlio fiscal do titular e de todos 
os elementos do agregado: familiar (PAA) e 

habitacional na morada do contrato de arrendamento, 
nos termos da alfnea h) do Art2 482 doRM DH (SMAA) 

PAA/PRA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo do disposto na alfnea g) do n21 do Artigo 
312 do RMDH. Aplicado a todos elementos: do agregado 

+ I HABITAR LISBOA 
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Tipologia Documento Obrigat6rio? Texto Ajuda para o Utilizador Program a 

COMPROVATIVO- DEN UNCIA DO CONTRA TO DE ARRENDAMENTO 

Declara~ao de den uncia do contrato de arrendamento Sim 

COMPROVATIVO- GUARDA OU TUTELA LEGAL DE MENORES 

Certidao do assento de nascimento com averbamentos Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Comprovativo da denuncia do(s) contrato(s) de arrendamento de 
que sejam titulares, conjuge ou unido de facto como titular do 
arrendamento 

Descrisao do tipo de documento 

Certidao do assento de nascimento com averbamentos emitida ha 
menos de um mes 

PAA/PRA 

Fundamen1o do pedido 

Comprovativo do disposto na a linea c) do n21 do Artigo 
312 do RMDH. Aplicado a todos elementos do agregado 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo da guarda ou tutela legal 

COMPROVATIVO- INEXISTENCIA DE BENS IMOVEIS NA AREA METROPOLITANA DE LISBOA DE TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL PAA/PRA 

Certidao de propriedade de bens im6veis Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Certidao predial negativa, emitida pela Autoridade Tributaria e 
Aduaneira (AT) ha menos de um mes 

Certidao predial emitida pela Autoridade Tributaria e Aduaneira 
(AT) ha menos de um mes e caderneta(s) pred ial(ais) 

Comprovativo ou declara~ao que ateste a impossibilidade de 

ocupa~ao da(s) habita~ao(oes) propriedade de algum dos 
e lementos do agregado habitacional 

Fundamen1o do pedido 

Comprovativo de nao ter 0 impedimenta previsto na 
aHnea b) do n21 e n2 2 do Artigo 312 do RMDH, 
aplicado a todos elementos do agregado, ou seja, 
nenhum dos elementos do agregado pode ser 
proprietario de Habita~ao na Area Metropolitana de 

Lis boa 

Comprovativo de nao ter 0 impedimenta previsto na 
aHnea b) do n21 e n2 2 do Artigo 312 do RMDH, 
aplicado a todos elementos do agregado, embora 
constem como proprietaries na AT. 

Comprovativo ou declara~ao de que o im6ve l(eis) a que 
respe ita a aHnea b) do n21 do Artigo 312 do RMDH nao 
esta(ao) em condi~oes de satisfazer fim habitacional do 
agregado, cabendo ao Municipio avaliar a situa~ao e 

decidir sobre o acesso des.te agregado a atribui~ao de 
habita~ao 

+ I HABITAR LISBOA 
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Tipologia Documento Obrigat6rio? Texto Ajuda para o Utilizador Program a 

COM PROVATIVO- INEXISTENCIA DE QUALQUER BEM IMOVEL DE TO DOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL SMAA 

Certiidao de propriedade de bens imoveis 

COMPROVATIVO - INEXISTENCIA DE RENDIMENTOS 

Declara~ao da situa~ao contributiva odo lnstituto da 
Seguran~a Social- inexistencia de rendimentos 

Sim 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Certidao predial negativa, em itida pela Autoridade Tributaria e 
Aduaneira (AT) ha menos de um mes 

Descri~ao do tipo de documento 

Declara~ao da situa~ao contrib utiva emitida pelo lnstituto da 
Seguran~a Social (ISS) emitida ha menos de um mes 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de nao ter 0 impedimenta previsto no 
n21 do Artigo 312 do RMDH, aplicado a todos 
elementos do agregado, ou seja, nenhum dos 
elementos do agregado pode ser proprietario, 
usufrutuario ou detentor a outro titu lo de qualquer 
bem im6vel 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Existencia de elementos do agregado sem rendimentos 

COM PROVATIVO- (INlEXISTENCIA DE DiVIDAS A AUTORIDADE TRIBUTARIA PARA TO DOS OS ElEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL PAA/PRA/SMAA 

Certiidao da situa~ao tributaria Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Certidao de divida/nao divida, emitida pela Autoridade Tributaria e 

Aduaneira (AT) ha menos de um mes de que tem a sua situa~ao 
tributaria regu larizada 

COMPROVATIVO- (IN)EXISTENCIA DE DiVIDAS A SEGURANCA SOCIAL 

Declara~ao da situa~ao contributiva odo lnstituto da 
Seguran~a Social- inexistencia de dividas 

COMPROVATIVO- PENSAO DE INVALI DEZ 

Extrato ou declara~ao do lnstituto da Seguran~ Social 
pensao de invalidez 

Sim 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Declara~ao da situa~ao contrib utiva emitida pelo lnstituto da 
Seguran~a Social (ISS) ha menos de um mes 

Descri~ao do tipo de documento 

Carta anua l enviada pelo lnstituto da Seguran~a Social (ISS) ou 
extrato dos recebimentos emitido pelo lnstituto da Seguran~a 
Social (ISS) ha menos de um mes 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de nao ter 0 impedimenta previsto na 

alinea d) do n21 do Artigo 312 do RMDH, nenhum 
elemento do agregado ser devedor a AT 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de nao ter 0 impedimenta previsto na 
alinea d) do n21 do Artigo 312 do RMDH, nenhum 
elemento do agregado ser devedor ao ISS 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de pensao de inva lidez 

+ I HABITAR LISBOA 
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Tipologia Documento Obrigat6rio? 

COMPROVATIVO- PENSAO DE REFORMA/APOSENTAcft.O 

Extrato ou declara~ao do Institute da Seguranc;a Social 
ou Caixa Geral Aposenta~oes- Pensao 
reforma/apose ntac;ilo 

COMPROVATIVO- PENSAO DE SOBREVIVENCIA 

Extrato ou declarac;:ao do Institute da Seguranc;a Social 
ou Caixa Geral Aposentac;:oes- pensao sobrevivencia 

Sim 

Sim 

Texto Ajuda para o Utilizador Program a 

Descri~ao do tipo de documento 

Carta anual enviada pelo Institute da Seguranc;a Social {ISS) ou 
Caixa Geral de Aposentac;oes (CGA) ou extrato dos. recebimentos 
emitido ha menos de um mes pelo Institute da Seguranc;a Social 
{ISS) ou pela Caixa Geral de Aposentac;oes (CGA) 

Descri~ao do tipo de documento 

Carta anual enviada pelo Institute da Seguranc;a Social {ISS) ou 
Caixa Geral de Aposentac;oes (CGA) ou extrato dos. recebimentos 
emitido pelo Institute da Seguranc;:a Socia l (ISS) ou pela Caixa Geral 
de Aposentac;oes (CGA) ha menos de um mes 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de pensao de reforma/apose ntac;ilo 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de pensao de sobrevivencia 

COMPROVATIVO- PENSAO SOCIAL, PRESTACAO SOCIAL PARA A INCLUSAO OU OUTRAS 
PAA/PRA/SMAA 

Extrato ou declara~ao da entidade prestadora da 
pensao social, prestac;ilo social para a incl usao ou 
outras 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento Fundamento do pedido 

Decla rac;ao da entidade prestadora comprovativa do ti po de 
pernsoes sociais ou outras prestac;oes sociais auferidas pelos Comprovativo da pensao social, prestac;ao social para a 
e lementos do agregado e respetivos montantes mensa is ou anuais, inclusao ou outras 
emitida ha menos de um mes 

COMPROVATIVO - PENSAO SOCIAL OU OUTRAS NO ANO DA NOTA DE LIQUIDACAO DE IRS 
PAA/PRA/SMAA 

Extrato ou declarac;:ao do Institute da Seguranc;a Social 
outras pe nsoes sociais do a no da Nota de Liq uidac;ilo do 
IRS 

COMPROVATIVO- RECIBO DE RENDA 

Recibo de Renda 

Sim 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Decla rac;ao da entidade prestadora da pensao social ou outras 
prestac;oes sociais auferidas pelos elementos do agregado no a no 
da Nota de liqu idac;ao de IRS 

Descri~ao do tipo de documento 

Ultimo recibo de renda 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo da pe nsao ou prestac;ilo social ou 
outras. 

SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo do pagamento da renda, nos termos 
da a linea g) do Art2 482 do RMDH 

• 1 HABITAR LISBOA 
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Tipologia Documento ObrigatOrio? Texto Ajuda para o Utilizador Program a 

COMPROVATIVO- REGISTO DO CONTRA TO DE ARRENDAMENTO NA AUTORIDADE T RIBUTARIA 

Registo do Contrato de Arrendamento na Autoridade 
Tributaria 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Formula rio do registo do contrato de arrendamento na AT (modelo 

2) 

COMPROVATIVO- RENDIMENTO DE TRABALHO INDEPENDENTE 

Descri~ao do tipo de documento 

Sim Recibos emitidos nos ultimos tres meses que antecederam a 

SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de registo do contrato de arrendamento 
na Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT), nos termos 
da a linea e) do Art2 482 do RMDH. 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Recibos emitidos nos ultimos tres meses- trabalho 
independente e ntrega do requerimento/candidatura, devendo justificar falhas na Comprovativo de trabalho independente 

sequencia numerica dos recibos apresentados 

COMPROVATIVO- RENDIMENTO SOCIAL DE INSERCAO 

Declara~ao do lnstituto da Seguran~a Social do 
rendimento social de i nser~ao 

Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Declara~ao do rendimento social de inser~ao, onde consta a 
presta~ao mensa I e a composi~ao do agregado familiar do 
beneficia rio, emitida pelo lnstituto da Seguran~a Social {ISS), ha 
menos de um mes 

COMPROVATIVO- RENDIMENTOS ATUAIS MENSAIS- TRABALHO DEPENDENTE 

Declara~ao da e ntidade patronal - trabalho dependente Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Declara~ao da entidade patronal indicando o vencimento mensa I 
iliquido a data da candidatura, emitida ha menos de um me-s, ou 
recibo de vencimento do m es da candidatura 

COMPROVATIVO- RESIDENtCIA NO CONCELHO DE LISBOA HA PELO MENOS 2 ANOS 

Residencia no Concelho de Lisl>oa Sim 

Descri~ao do tipo de documento 

Documentos comprovativos de que o candidato tem residerncia em 
Lisboa, ha pelo menos 2 a nos 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de rend imento social de inser~o do 
agregado familiar 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovativo de trabalho depende nte 

SMAA 

Fundamento do pedido 

Residencia no concelho de Lisboa, ha pelo menos 2 
anos, de acordo como ponto n.2 2 da Delibera~o n.2 
100/CML/2021 enos termos da alfnea b) do art.2 48 do 
RMDH 

+ I HABITAR LISBOA 
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COMPROVATIVO - RESIDENCIA EM ALOJAMENTO TEMPORARIO 
PAA 

Comprovativo de residencia em alojamento tempon\ rio Sim 

COMPROVATIVO - RESIDENCIA EM PARTE DE HABITACAO 

Comprovativo de residencia em parte de habitac;ao Sim 

Descrisao do tipo de docum ento 

Ill 

Declarac;ao do estabelecimento prisional ou da institu ic;iio que gere 
o centro de acolhimento, lar ou residencia de transic;ao, referindo 
o prazo limite de permanerncia no mesmo. 

Descrisao do tipo de docum ento 

Recibo de rend a relative a [parte da habitac;ao ou ao quarto, ou na 
inexistencia deste, declarac;ao do senhorio ou do arre ndatario da 
habitac;ao acompanhada de caderneta predial/contrato de 
arrendamento. 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de residencia e m alojamento tem porario 

PAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de residencia em parte de habitac;ao 

COMPROVATIVO- RISCO IMINENTE DE PERDA DE HABITACAO 
PAA 

Comprovativo do risco iminente de perda 

COMPROVATIVO- SITUACAO DE DESEMPREGO 

Extrato o u declarac;ao do Institute da Seguranc;a Social 
subsidio(s) desemprego 

Sim 

Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Notificac;ao da oposic;ao a renovac;ao do contrato de arrendamento 
num pra zo inferior a um a no ou notificac;ao judicial de ac;ao de 
despejo ou relat6rio que at este o estado de risco de rufna da 

habitac;ao 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo da situac;ao de risco iminente de perda, 
em func;ao de ter assinalado que reside em halbitac;ao 
arrendada particular ou e m habitac;ao de familiares ou 
am igos 

Declarac;ao do estabelecime nto prisional ou da institu ic;iio que gere Comprovat ivo da situac;ao de risco imimente de perda, 
o centro de acolhimento, lar ou residencia de transic;ao, referindo em func;ao de ter assinalado que reside em alojamento 
o prazo limite de permanerncia no mesmo. 

Documento que ateste a pe rda da habitac;ao, nomeadamente, por 
dac;ao do im6vel e m cumprime nto de dfvida, e m con sequencia de 
hipoteca 

Descrisao do tipo de documento 

Carta enviada pe lo lnst ituto da Seguranc;a Social {ISS) e/ou extrato 
dos rece bime ntos e mitido [pelo Institute da Seguranc;a Social {ISS) 
ha menos de um mes 

te mporario e tem de sair num prazo infe rior a um a no 

Comprovat ivo da situac;ao de risco iminente de perda, 
em func;ao de ter assinalado que reside em halbitac;ao 
propria 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de subsfdio de dese mprego e de subsfdio 
social de desemprego 

+ I HABITAR LISBOA 
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COMPROVATIVO- SITUACAO DE DESEMPREGO NO ANO DA NOTA DE LIQUIDACAO 00 IRS 

Extrato ou declara~ao do Institute da Seguranc;a Social 
subsidio(s) desemprego do a no da Nota de Liquidac;ilo 

IRS 

Sim 

COMPROVATIVO- SITUACAO DE DOENCA/DEFICIENCIA 

Comprovativo da situac;ao de doe nc;a/deficiencia Sim 

COMPROVATIVO- SITUACAO DE SEM ALOJAMENTO 

Sem alojamento Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Carta enviada pelo Institute da Seguranc;a Social {ISS) e/ou extrato 
dos recebimentos emitido pelo Institute da Seguranc;a Social {ISS), 

no a no da Nota de liquidac;:ao 

Descrisao do tipo de documento 

Atestado de incapacidade multiusos ou declarac;ao do Institute da 
Seguranc;a Social, ou de outra e ntidade, comprovativa do t ipo de 
subsidies ou outras prestac;oes auferidas pelos elementos do 
agregado 

Descrisao do tipo de documento 

Declarac;ao de instituic;ao de apoio a pessoas em situac;ilo de sem
abrigo comprovativa da pernoita em centros de acolh imento 
noturno, locais publicos, pro2dios devolutos ou simi lares. 

COMPROVATIVO- SITUACAO DE ViTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA 

Descri~ao do tipo de documento 

Violencia domestica Sim Estatuto de vitima de violencia domestica 

COMPROVATIVO- SITUACAO TRIBUTARIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL 

Nota de Liqu idac;ao de IRS e Declarac;ilo de IRS Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Demonstrac;ao de liquidac;ao de IRS e Declarac;ao de IRS 
ou Certidao de dispensa de entrega de IRS 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de subsidio de desemprego e de subsidio 

social de desemprego 

PAA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo da condic;ilo de doen~a ou deficiencia 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo da situac;ao de sem alojamento 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo da situac;ao de vitima de violencia 
domestica 

Fundamento do pedido 

PAA 

PAA 

PAA 

Comprovat ivos dos valores da Nota de Liquidac;ao dos 
sujeitos passives e dependentes ou da nao 
obrigatoriedade de entrega de IRS 
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Tipologia Documento Obrigat6rio? Texto Ajuda para o Utilizador Program a 

COMPROVATIVO- SITUACAO TRIBUTARIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO AGREGADO HABITACIONAL 

Descrisao do tipo de documento 

Nota de liquida~ao de I RS/Declara~o de IRS Sim 
Demonstra~ao de l iquida~ao de IRS e Declara~ao de IRS 

COMPROVATIVO- SITUACAO TRIBUTARIA DO TITULAR DA CANDIDATURA 

Nota de liqu ida~ao de I RS/Declara~o de IRS 

COMPROVATIVO- SUBSiDIO PARENTAL 

Extrato ou declarac;:ao do Institute da Seguranc;:a Social 
subsidio parental 

Sim 

Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Demonstra~ao de liq uida~ao de IRS e Declara~ao de IRS 

Descrisao do tipo de documento 

Extrato dos recebimentos emitido pelo Institute da Seguranc;:a 
Social (ISS) ou declarac;:ao do Institute da Seguranc;:a Social (ISS) 
emitida ha menos de um mes 

COMPROVATIVO- SUBSiDIO PARENTAL NO ANO DA NOTA DE LIQUIDAcAO DO IRS 

Descrisao do tipo de documento 

Sim Extrato dos recebimentos emitido pelo Institute da Seguranc;a 

PRA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivos dos valores da Nota de Liq uida~ao dos 
sujeitos passives e dependentes 

SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivos dos valores da Nota de Liq uida~ao 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo do subsidio parental 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Extrato ou declara"ao do Institute da Seguranc;a Social 
subsidio parental do a no da Nota de Liq uidac;ao do IRS 

Social (ISS) ou declara"ao do Institute da Seguranc;a Social (ISS) dos Comprovat ivo do subsidio parenta l 
valores recebidos no a no da Nota de liquidayao 

COMPROVATIVO A APRESENTAR NO CASO DE USUFRUIR DE APOIOS FINANCEIROS PARA FINS HABITACIONAIS 

Decla rac;ao de cessa~ao de apoios a habita~o Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Comprovativo ou decla rac;ao de cessa~ao de apoios f inanceiros 
publicos para fins habitacionais 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo de nao ter 0 impedumento previsto na 
alinea f) do n21 do Artigo 312 do RMDH. Aplicado a 

todos eleme ntos do agregado 
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Tipologia Documento Obrigat6rio? Texto Ajuda para o Utilizador Program a 

DOCUMENTOS A APRESENTAR EM FUNCAO DA SITUACAO DE GUARDA DE MENORES 

Documento da regula~ao das responsabilidades 
parentais 

Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Documento comprovativo oda regula~ao das responsabilidades 
parentais 

PAA/PRA/SMAA 

Fundamento do pedido 

Comprovat ivo da guarda de menores e/ou da pen.sao 
de alimentos 

DOCUMENTOS DE APRESENTACAO OBRIGATORIA PARA TO DOS OS ElEMENTOS DO AGREGADO EM FUNcAO DA NACIONAUDADE E DO TIPO DE DOCUM ENTO DE IDENTIFICAcAO 

Documentos de identifica~ao do Agregado Sim 

EXPOSICAO SOBRE PROPOSTA DE INDEFERIMENTO 

Exposi~ao sobre proposta de decisao Nao 

FORMULARIO DE DADOS BANCARIOS 

Formula rio de dados bancarios Sim 

Descrisao do tipo de documento 

Cartao de Cidadao (Republica Portuguesa) 

Bilhete de ldentidade 

ldentificac;:ao Fiscal 

Titulo de Residencia 

Certificado do Registo de Cidadao da U. E. 

Documento de identifica~ao do pals de nacionalidade/passaporte 

Descrisao do tipo de documento 

Exposi~o sobre a proposta de decisao 

Descrisao do tipo de documento 

Formula rio de registo de Fornecedor da CML com os dados 
bancarios do titula r da candidatura 

Fundamento do pedido 

Documento unico de identifica~ao 

Documento de l dentifica~o a complementar com 
identifica "o fiscal 

Documento de complemento 

Documento de l dentifica~o a complementa r com 
identifica "o fiscal 

Documento de identifica~ao a complementar com 

identifica~o fiscal e documento de identifica~ao do 
pals de nacionalidade/passaporte 

Documento de acompanhamento do Certificado do 
Registo de Cidadao da U. E. 

PRA 

Fundamento do pedido 

Contesta~ao da inten~ao de indeferimento a efect uar 
pelo candidate 

SMAA 

Fundamento do pedido 

Atri bui~o de apoio financeiro ao arrenda mento 
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Locais na internet onde obter alguma documentação:

Segurança Social http://www.seg-social.pt/inicio

Segurança Social Direta https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin

Autoridade Tributária e 
Aduaneira - Portal das Finanças

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

Você está aqui > Início > Os Seus Serviços > Obter Certidões > Efetuar Pedido

Registo Civil online http://www.civilonline.mj.pt/CivilOnline/Certidao/avisoCertificadoOnline.jsp

Nota:

Prestações: é possível solicitar na Segurança Social Direta/Emprego/Remunerações/Consultar carreira contributiva

Pensões: só estão disponíveis se tiverem sido requeridas ao Instituto de Segurança Social

Certidão de nascimento: se não possuir certidão de nascimento, pode pedi-la online através das áreas de serviço disponíveis "Pedidos de Certidão Online" e 
"Consulta de Certidão". A emissão da certidão é efetuada através da disponibilização de um código de acesso à informação

TIPOLOGIA de documentos a anexar
solicitados na plataforma de acordo com os elementos do seu agregado habitacional

http://www.seg-social.pt/inicio
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.civilonline.mj.pt/CivilOnline/Certidao/avisoCertificadoOnline.jsp
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-
CONTACTOS 

808 203 232 
218 170 552 

Regulamento Municipal 

do Direito a Habitar;ao 

/ 

@) habitarlisboa@cm-lisboa.pt 

Manual do Utilizador 

Perguntas Frequentes 

Oit'e(io Municipal de Habl~o e OesenvoMmento local 

Campo Grande, 25 

1049·054 Ullloa 
211988598 

lls_boa,ptkidadelhabltacao 

.<41 oW' I HAeiTAR LISBOA 


