ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMELA
Pessoas e agregados habitacionais em situação de carência habitacional e financeira

Data de preenchimento: _____/_____/_____
Entidade: _____________________________________________________________________________

Identificação da ficha

ID n.º

Local de residência
União/Junta de Freguesia
Lugar/ Bairro/ Rua
Composição do agregado (assinalar com um X)
Pessoas sós
Casal sem filhos
Casal com filhos
Monoparental
Casal sem filhos e outros
Casal com filhos e outros
Outras situações
Dimensão do agregado familiar (indicar o número de pessoas)
N.º de pessoas que vivem na habitação.
Nº de pessoas que fazem parte do agregado familiar
Nº de menores no agregado familiar (menores de 18 anos).
Nº de idosos no agregado familiar (pessoas com 65 ou mais anos).
Nº de pessoas c/deficiência (pessoas com grau de incapacidade permanente igual ou superior a
60%).
Nº de dependentes (pessoas menores ou com menos de 25 anos ou mais de 65, com rendimentos
iguais ou inferiores à pensão social do regime não contributivo).
Principal fonte de rendimento (assinalar com um X)
Trabalho
Subsídio de desemprego
RSI
Reforma ou pensão
Outro subsídio
A cargo da família
Rendimento anual bruto do agregado (indicar o valor em €)
Soma anual dos rendimentos do último ano civil

__________________ €
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Condições indignas (assinalar com um X)
Precaridade

Sem abrigo / sem teto (vive no espaço público, alojada em abrigo de
emergência ou com paradeiro em local precário)
Sem abrigo / sem casa (encontra-se em alojamento temporário para o
efeito)
Insolvência de elementos do agregado familiar
Vítimas de violência doméstica
Desocupação por motivo de operações urbanísticas de promoção
municipal
Desocupação por não renovação de contrato de arrendamento em
agregado unititulado (agregado de 1 adulto com 1 ou mais dependentes)
Desocupação por não renovação de contrato de arrendamento em
agregados familiares com pessoas com deficiência
Desocupação por não renovação de contrato de arrendamento em
arrendatários com mais de 65 anos
Precaridade não definida

Insalubridade e
insegurança

Alojamento destituído de condições básicas de salubridade, segurança
estrutural, estanquidade e higiene ou por ser uma edificação sem
condições mínimas de habitabilidade.

Sobrelotação

Situações em que da relação entre a composição do agregado e o
número de divisões da habitação, esta constitui um espaço de habitação
insuficiente, por falta de 2 ou mais divisões

Inadequação

Situações de incompatibilidade das condições da habitação com as
características específicas de pessoas que nele habitam.

Regime de ocupação (assinalar com um X)
Casa própria
Arrendamento (mercado livre)
Habitação social
Cedência/Comodato
Casa de familiares (c/ os próprios)
Outra situação
Tipo de apoio pretendido (assinalar com um X)
Apoio ao arrendamento
Habitação de emergência
Obras de reabilitação/beneficiação
Obras de adequação
Realojamento
Sem apoio solicitado
Outra informação:
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