
Instituição

Técnico

Contacto do técnico

Rua 

Nº Andar 

Porta Freguesia

Código habitação

(automático)

Dimensão do agregado Relação com propriedade

nº de pessoas que vivem na casa (proprietário; inquilino; sem abrigo; 

vive de favor; ilegal; habitação social; 

não se aplica/não responde)

Tipologia actual Tipologia adequada

(T0; T1; T2; T3; T4 ou superior; 

não se aplica/não responde)

(T0; T1; t2; T3; 

T4 ou superior)

Renda Rendimento bruto 

inserir valor mensal pago inserir rendimento mensal 

total do agregado

Apoio à Renda  Valor Apoio à Renda

(Não; Casa Feliz - Apoio à Renda; 

Porta 65 Jovem)

Taxa de esforço  Valor máximo comportável  

(automático) (automático)

Tipo de habitação Ligação rede saneamento

(apartamento; casa isolada; casa 

geminada; casa em banda; bairro 

operário, ilha ou similar; não se 

aplica/não responde) 

(sim; não; 

não se aplica/não responde)

Existência de cozinha Existência de WC 

(interior; exterior; inexistente; 

não se aplica/não responde)

(interior; exterior; inexistente; 

não se aplica/não responde)

TAXA DE PRIVAÇÃO SEVERA

(automático)

tem banheira/ 

base de chuveiro no 

interior da habitação 

tem sanita 

com autoclismo no interior 

da habitação

(sim; não)  (sim; não)

apodrecimento de elementos 

da habitação por humidade 

ou infiltrações  

sem luz natural/

ventilação insuficiente 

no interior da habitação

ex.: revestimentos em risco de queda

(sim; não)

ex:. divisões sem janela, 

janelas que não abrem

(sim; não)

ADEQUAÇÃO DO AGREGADO À HABITAÇÃO

INQUÉRITO NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO

VIVER MELHOR EM FAMALICÃO

CARACTERIZAÇÃO DA HABITAÇÃO



nome 

do representante do agregado

nº cartão cidadão NIF

do representante do agregado do representante do agregado

código do agregado Contacto

automático contactol do representante 

do agregado

nº de pessoas do agregado 

dependentes 

nº de pessoas do agregado 

com deficiência 

menores de idade e pessoas que, tendo 

menos de 25 anos ou mais de 65 anos, 

recebam rendimentos inferiores a 

211,79€

grau de incapaciadade 

superior a 60%

nº de pessoas do agregado

com limitação motora

 que impeça subir e descer escadas

ocupação - habitada? ocupação - desabitada?

(não; proprietário; inquilino; vive de 

favor; ilegal; não se aplica/não 

responde) 

 (não; em arrendamento; em venda; 

devoluto; não se aplica/não responde)

nº de andares estado de conservação

a preencher por técnico competente 

(1,2,3,4,5)

(assinatura)

           Declaro que li e concordo com a politica de privacidade do Município de Vila Nova de Famalicão (que pode ser 

consultada em https://www.cm-vnfamalicao.pt/politica-de-privacidade) e autorizo, nos termos previstos na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 6.º e artigo 7.º, ambos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento UE 2016/679, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), o tratamento dos meus dados pessoais pelo Município de 

Vila Nova de Famalicão. 

Finalidade: os dados pessoais serão tratados exclusivamente no âmbito das atividades a desenvolver na definição da 

Estratégia Local de Habitação, que visa identificar as necessidades dos residentes em matéria de habitação 

condigna, e obter financiamento para materializar soluções adequadas para os agregados elegíveis.

CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO

CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO


