
PROGRAMA METROPOLITANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – AMP 
MUNÍCIPIO DE ESPINHO 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA     
 

 PMES – AMP, Município de Espinho, Modelo 2 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara  

Identificação do/a Requerente: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Data de nascimento: __/__/____ Naturalidade: ___________________________________ 

BI/CC n.º _____________, emitido pelo SIC de ____________ válido até _______________ 

Estado Civil: _____________ NIF: _____________________ NISS: ___________________ 

Morada: ___________________________________________________________________ 

Código Postal: ___________________ Localidade: _________________________________ 

Telefone: ____________________________ Telemóvel: ____________________________ 

Email: ____________________________________________________________________ 

Profissão/Ocupação: _________________________________________________________ 

Caraterização do Agregado Familiar: 

 Nome Data Nasc. N.I.S.S. B.I./C.C. 
Grau 

Parentesco Ocupação 

2  /   /     

3  /   /     

4  /   /     

5  /   /     

6  /   /     

7  /   /     

8  /   /     

 
Eu, ____________________________________________________________________, 
enquanto representante do agregado familiar acima melhor identificado, declaro sob 
compromisso de honra serem verdadeiras todas as informações constantes da candidatura 
apresentada para concessão de apoio económico em situações de emergência social, no 
âmbito do PMES-AMP, de cujas normas internas tomei inteiro conhecimento, e venho por 
este meio solicitar apoio para pagamento das seguintes despesas: 
 
I__I a. Renda de casa em habitação permanente ou prestação de aquisição de habitação 
própria, e outras associadas à habitação própria como sejam as efetuadas com fornecimento 
de água, eletricidade e gás.  
I__I b. Bens essenciais à qualidade de vida, ou seja, géneros alimentares, excluindo bebidas 
alcoólicas, e artigos de higiene pessoal;  
I__I c. Aquisição de medicamentos, meios complementares de diagnóstico ou outras 
despesas de saúde, prescritos através de receita médica ou acompanhados de declaração 
médica;  
I__I d. Propinas, livros, material escolar e outros considerados essenciais para garantia da 
escolarização das crianças ou jovens pertencentes a famílias carenciadas. 
 
Mais declaro autorizar a Câmara Municipal de Espinho a proceder ao cruzamento dos dados 
fornecidos com os constantes nas bases de dados de outros organismos públicos, 
designadamente o Instituto de Segurança Social. 
 
Espinho, ___ de _______________ de 2013 

 
 

O/A Requerente, 
 

_____________________________________________ 
 
Recebido em ___ de ______________ de 2013 por ________________ Registo n.º____/13 



PROGRAMA METROPOLITANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – AMP 
MUNÍCIPIO DE ESPINHO 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA     
 

 PMES – AMP, Município de Espinho, Modelo 2 

 
 
A preencher pelos serviços da CME: 
 
 
Critérios de elegibilidade: 
 
  
a) Residência permanente no Concelho de Espinho ………………………………… Sim          Não 

b) Recenseamento há mais de 1 ano no concelho de Espinho………………… Sim          Não 

c) Possui um rendimento “per capita” calculado com base nos critérios  

definidos pelo ISS, IP igual ou inferior ao valor  

da Pensão Social, definido para 2013, ou seja 197,55 €  

(cento e noventa e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos)…………………… Sim          Não 

d) Possui despesas elegíveis no âmbito do PMES – AMP,  

devidamente comprovadas …………………………………………………………………………. Sim          Não 

 
 
Validação: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

O/A gestor/a do Projeto: ________________   Data: _____/ _____/ ________ 
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