
                                                          

CANTINA SOCIAL  -   Página 1 de 5 
                                                             

Questionário de Avaliação: Condições Pessoais, Sociais e Económicas da 
Família 
 
Identificação do pedido de apoio alimentar 
 
Nome: _________________________________________________________________            
  
 
Data de Nascimento:  _____/_____/_____       Idade: __________         Portador de Deficiência? _______________________ 
 
 
Acesso à Refeição 
 

  Gratuito   Valor Cobrado :  ___________€ 

 
N.º de refeições :  
 
 
 
Data da entrevista: _____/_____/_____                     Data do registo: _____/_____/_____ 
 
 

Questionário 
Instruções de preenchimento: 
 

- As respostas a este questionário têm o objectivo de caracterizar o agregado familiar candidato ao 
pedido de apoio alimentar 

 
1. Caracterização socio-familiar 
 
 
SITUAÇÃO ECONÓMICO-PROFISSIONAL 
(selecionar opção) 
 

  Patrão/Empregador   Reformado, aposentado ou está na reserva 

  Trabalhador por conta própria ou isolado    Beneficiário de subsídio de desemprego 

  Trabalhador por conta de outrem  Beneficiário de bolsa de formação 

  Trabalhador familiar não remunerado  Beneficiário de outros apoios sociais 

  Incapacitado permanente para o trabalho  Outro subsídio temporário (doença, maternidade, etc) 

  Desempregado  Sem rendimentos 

  Reformado, aposentado ou na reserva   Ocupa-se das tarefas do lar 

  Estudante   Outra situação 

  Beneficiário de RSI Qual: _______________________________________  

 
 
N.º de elementos que compõem o agregado familiar: ____________ 
 
 
Nome dos elementos que compõem o agregado familiar:  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Tipo de família 
 

  Isolada/ mulher       Família nuclear com filhos biológicos 

  Isolada/ homem                      Família com mais de um núcleo  

  Família monoparental feminina   Família reconstituída (com filhos de outras uniões) 

  Família monoparental masculina   Família reconstituída (sem filhos de outras uniões)                    

  Família nuclear sem filhos   Outra situação 
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Situação conjugal dos membros do casal ou do indivíduo responsável pela família 
 

  Solteiro(a)  

  Casados 

  União de facto 

  Divorciado(a) / Separado(a) 

  Viúvo(a) 

 
Caracterização dos elementos do agregado familiar 
 

 
Elemento 

1 
Elemento 

2 
Elemento 

3 
Elemento 

4 
Elemento 

5 
Elemento 

6 
Elemento 

… 

Nome         

Grau de parentesco        

Data de nascimento / Idade        

Nacionalidade        

Habilitações literárias        

Estado civil        

Profissão        
Grau de satisfação com o 
emprego (horário, remuneração, 
ambiente de trabalho, etc.)         
Contribui para as despesas 
mensais do agregado familiar?        

 
 

Quais as dificuldades económicas do agregado familiar? 
 
 
 
 

Que valor necessitaria para cobrir as despesas que hoje 
estão a descoberto? 
 
 
 

Despesas mensais que não pode prescindir: 
 
 
 
 

Despesas mensais de que poderá prescindir: 
 
 
 
 

 
2. Caracterização habitacional 
 
Tipo de habitação 

  Andar 

  Moradia / vivenda 

  Parte de moradia / vivenda 

 Alojamento precário (barraca, casa rudimentar de madeira, móvel) 

 

Imóvel 

  Próprio 

  Alugado 

  Sub-alugado  Divisões:_________________________________ 

  Cedido  Por quem? ___________________________________ 

  De realojamento  Entidade: _______________________________ 

 

Infra-estruturas da habitação: (seleccionar todas as opções existentes) 

  Cozinha 

  Instalação sanitária 

  Sistema de esgotos 

  Água canalizada e potável 
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  Electricidade 
  Telefone fixo 

 

Equipamentos da casa: (seleccionar todos os equipamentos existentes) 

  Televisão 

  Vídeo 

  Máquina de lavar roupa 

  Máquina de lavar loiça 

  Frigorífico 
  Computador 
  Outro 

 

Apresentação geral: (é possível seleccionar mais do que 1 opção) 

  Arrumada 

  Desarrumada 

 Outras: _____________________________________________________________ 

 

Condições habitacionais: 

  Suficientes 

  Insuficientes  Descrição: ______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

3. Caracterização dos recursos e apoios sociais 
 
 

Redes de apoio e de comunicação:  

  Família integrada  

  Família isolada  

  Família excluída 

  Família desorganizada 

  Família sub-organizada 

  Família associada 

 

 
Recursos e apoios sociais: 
 

Instituições / Serviços 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Amigos / Vizinhos 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Agregado familiar 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Família alargada 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4. Cálculos Rendimentos e Despesas – Rendimento per capita 
 

4.1 - Composição do Agregado Familiar por - RENDIMENTOS 
 

 
 

Nome Parentesco Idade Profissão Rendimento Mensal Líquido (*) 
 

     
     
     
     
     

     
   Sub-total  

 
   Outros rendimentos  

 
   Total (a)  

 
 
       4.2. - Agregado Familiar Beneficiário de RSI 
 

 Sim 

 Não 

 
 
 
       4.3 - DESPESAS do Agregado Familiar 
 

  X Encargos 

Habitação  

Saúde  

Educação  

Outros (por ex. Água; Luz, 
etc.) 

 

Equipamento Social  

Transporte  

Total  

 
 
 

 
 
 
 

RF= Rendimento Familiar mensal líquido (*) 
D = despesas fixas (**) 
N = n.º de elementos do agregado familiar. 
 

 
O Técnico _______________________________________ 

 

Data: _____/_____/_____ 

 

 
Rendimento  “Per Capita” R=(Rf-D)/N  = 
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(*) Rendimentos a considerarem: 

- Trabalho, bens imóveis e mobiliários, reduzidos os montantes referentes às contribuições obrigatórias para os regimes de Segurança Social; 

- Pensões; 

- Prestações complementares e outras; subsídio de desemprego; 

- Subsídio de doença 

- Bolsas de estudo e de formação 

- Indemnizações ou prestações mensais de seguradoras 

- Pensão de alimentos de progenitor ou de Fundo de Garantia de Alimentos 

 

(**) Despesas fixas mensais: 

- Valor mensal da despesa com renda de casa ou prestação mensal referente à mensalidade do empréstimo bancário valor máximo – 500,00€ 

- Seguros de vida e multiriscos 

- Condomínio, em caso de habitação própria 

- Despesas mensais com água, luz, gás e telefone – valores máximos de 10,50€, 26,50€,15,00€ e 21,00€, respetivamente 

- Despesas com saúde (medicamentos, tratamentos e uso continuado, desde que por indicação médica) 

- Despesas com transportes (passe social e situações de doença que exijam deslocações frequentes para tratamento) 

- Despesas mensais regulares com educação, da responsabilidade da familia 

Frequência de equipamento social da infância, idosos ou ama – valor máximo por cada elemento do agregado – 150,00€ (exceção para o Lar 
de Idosos – valor máximo de 1.ooo,oo€ e equipamentos para a deficiência – totalidade da despesa mensal). 

 

Prova de rendimentos e despesas – Mediante a apresentação de documentos comprovativos adequados e credíveis. 

 


