
    

             
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 

 

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________________  NIF:_______________ 

 

1 – SUBSÍDIOS E AJUDAS FINANCEIRAS 
Alguém do agregado familiar usufruiu em 2019 e/ou 2020 de: 

 

Subsídio de desemprego?  Não Sim  Quem?  _______________________________________________ 

 

Subsídio de doença?  Não Sim  Quem?  _______________________________________________ 

 

Alguém do agregado familiar é/foi sócio ou gerente de uma empresa em 2019 ou 2020?   Não    Sim   

O seu agregado familiar recebeu ajudas financeiras por parte de terceiros durante os anos de 2019 ou 2020?  

Não Sim  Se sim, qual o valor médio mensal dessa ajuda?   € _________________  

 

2 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS / PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO 

Indique os valores total do património mobiliários existentes à data de 31 de dezembro de 2019 e detidos por todos 

os membros do agregado familiar. 
 

Contas à ordem: Não          Sim Total €______________ Contas a prazo:    Não          Sim             Total €_____________ 

Ações:                 Não          Sim           Total €______________ Obrigações: Não          Sim             Total €_____________ 

Certificados de aforro:  Não          Sim           Total €______________ Fundos Investimento:     Não          Sim             Total €_____________ 

Obrigações: Não          Sim           Total €______________ PPR´s                                Não           Sim            Total €_____________ 

 

3 – COMPROMISSO DE HONRA  

(a preencher, obrigatoriamente, pelo Encarregado de Educação ou pelo estudante, sendo este maior de idade).  

 

(Nome) _____________________________________________________________________, portador(a) do Cartão de Cidadão 

nº ___________________, declara sob compromisso de honra que o rendimento anual bruto do seu agregado familiar 

em 2019 (Inclui vencimentos, subsídio de doença, subsídio de desemprego e ajudas de terceiros) foi no montante total de  

____________________ €, e que não tem outros meios de subsistência para além dos referenciados através dos 

documentos em anexo, comprometendo-se pela exactidão das informações prestadas e pela validade dos 

mesmos. 

 

Mais declara que tem conhecimento que constitui motivo para anulação do direito a benefícios sociais, a 

prestação culposa de falsas declarações, tanto por acção como por omissão no processo de candidatura, e bem 

assim, que tal infração poderá ainda implicar sanções de natureza criminal. 

 

Declara, finalmente, que autoriza o arquivamento dos documentos previstos no Regulamento de Bolsas, nos 

serviços do Gabinete, tanto em suporte físico como digital. 

 

         Data,  ______ / ______ /  20 _____  

 

       _________________________________                      

                         (Assinatura) 


