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FICHA DE NECESSIDADES DE HABITAÇÃO DE 

GESTÃO MUNICIPAL 

 

A presente ficha destina-se a elaborar o diagnóstico das necessidades habitacionais dos residentes no 

concelho do Barreiro, no âmbito da Estratégia Local de Habitação aprovada em 07 de setembro de 2021, tendo 

em vista adequar as políticas públicas e o parque habitacional de gestão municipal às reais necessidades da 

população. 

 

 

Nome: ….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Morada:.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Freguesia: …………………………………………….…… Código Postal: ……………………………………………. 

Telemóvel: …………………………………………….……E-mail: ……………………………………………...……... 

 

 

(preencha a informação do quadro seguinte, identificando as pessoas que moram na habitação, começando pelo titular da ficha) 

 

N.º 

 

Identificação 

 

Parentesco 

 

Estado 

civil 

 

Data de 

nascimento 

Ano de 

fixação no 

Barreiro 

1 Titular                         

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

 

 

 

(preencha as colunas do quadro seguinte pela ordem do quadro anterior, por cada elemento do agregado habitacional) 

N.º Situação profissional  
(exemplo: trabalhador, desempregado, 

estudante, pensionista) 

Tipo de rendimento 
(exemplo: salário, subsídio de desemprego, RSI, 

pensão ou reforma, a cargo da família, outros 

rendimentos, outro subsídio – especificar) 

Rendimento anual 

ilíquido 
 (em euros) € 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

 

01. Identificação do titular do agregado habitacional 

02. Composição do agregado habitacional  

03. Situação profissional 
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04.01 Alguém no seu agregado habitacional:   

  Sim Não 

•  É portador de deficiência, com percentagem igual ou superior a 60%? ☐ ☐ 

 

04.02 Se sim, indique:   

    

•  Grau de parentesco com o titular da ficha:       

•  Percentagem de incapacidade:      % 

 

 

•  

 

 

Tipo de deficiência: 

☐ Mental 

☐ Visual 

☐ Motora 

☐ Auditiva 

☐ Outra. Qual?       

 

 

 

 

 

Morada:.…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Freguesia: …………………………………………….…… Concelho: …………………………………………………. 

 

05.01 Tipo de alojamento 
(assinale com X na coluna correspondente) 

  

  Sim Não 

•  Sem alojamento ☐ ☐ 

•  Alojamento precário (como por ex: garagem ou anexo) ☐ ☐ 

•  Alojamento sem condições de habitabilidade ☐ ☐ 

•  Casa própria ☐ ☐ 

•  Casa arrendada ou subarrendada ☐ ☐ 

•  Casa cedida ☐ ☐ 

•  Coabitação ☐ ☐ 

•  Outro 

Qual?       

☐ ☐ 

    

05.02 Valor de encargo mensal   

    

•  Indique o valor de renda mensal, em euros: €       

 

04. Situações especiais 

05. Residência atual 
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05.03 Condições do alojamento 
(assinale com X na coluna correspondente) 

  

  Sim Não 

•  Água ☐ ☐ 

•  Luz ☐ ☐ 

•  Gás ☐ ☐ 

•  Gás canalizado ☐ ☐ 

•  Esgotos ☐ ☐ 

•  Casa de banho ☐ ☐ 

•  Casa de banho exterior à habitação ☐ ☐ 

•  Casa de banho sem alguns equipamentos básicos (sanita, lavatório, 

base de duche ou banheira) 
☐ ☐ 

•  Cozinha ☐ ☐ 

•  Cozinha no exterior da habitação ☐ ☐ 

•  Cobertura/telhado em risco de ruir ☐ ☐ 

•  Cobertura/telhado com infiltrações graves ☐ ☐ 

•  Sem condições para o agregado 

Descreva:       
  

 

05.04 Caracterização do alojamento 
(exemplo: quarto: 1 / casa de banho: 

 0) 

N.º 

   

•  Quarto       

•  Casa de banho       

•  Janela       

•  Varanda       

 

05.05 Motivo da necessidade de habitação 
(identifique os motivos pelos quais necessita de habitação) 

  

  Sim Não 

•  Sem habitação ☐ ☐ 

•  Habitação em mau estado ou a ruir / falta de condições ☐ ☐ 

•  Dividas com Habitação (rendas / hipoteca)   

•  Necessidade apoio económico para manutenção do atual alojamento   

•  Ação de despejo ☐ ☐ 

•  Fim de contrato ☐ ☐ 

•  Quartos insuficientes ☐ ☐ 

•  Renda elevada para os rendimentos ☐ ☐ 

•  Doença crónica, deficiência física ou mental  

Qual?       

☐ ☐ 

•  Outro motivo (ex: ocupação ilegal) 

Qual?       

☐ ☐ 

 

 



 

Página 4/6 

 

FICHA DE NECESSIDADES DE HABITAÇÃO DE 

GESTÃO MUNICIPAL 

 

(identifique a área geográfica preferencial para residência) 

06.01 Área geográfica pretendida – assinale apenas 3: (informação indicativa, não vinculativa) 

        

☐  Barreiro       

☐  Lavradio       

☐  Alto do Seixalinho       

☐  Verderena       

☐  Santo André       

☐  Palhais       

☐  Coina       

☐  Santo António da Charneca       

 

 

 
(assinale com X) 

07.01 Alguém no seu agregado habitacional:   

  Sim Não 

•  É proprietário de alguma habitação? ☐ ☐ 

•  Beneficiou de apoio financeiro público para habitação? ☐ ☐ 

•  Foi realojado por entidade pública? ☐ ☐ 

•  Desistiu ou recusou realojamento? ☐ ☐ 

•  Ocupou de forma ilícita ou foi despejado de habitação pública? ☐ ☐ 

 

 

 

Declaro, para os devidos efeitos legais que, autorizo o Municipio do Barreiro a proceder à recolha, utilização e 

tratamento dos meus dados pessoais fornecidos no âmbito da presente ficha de identificação de necessidades 

de habitação de gestão municipal, nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD), no 

âmbito da declaração de consentimento informado constante em anexo à presente ficha. 

Barreiro,       

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura 

(conforme documento de identificação) 

 

 

 

06. Localização da habitação pretendida 

07. Informação adicional 

08. Autorização de tratamento de dados pessoais 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Informações sobre tratamento: 

O Municipio do Barreiro é o responsável pelo tratamento dos dados facultados na presente ficha, através da 

Divisão de Habitação, sita na Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Parque da Cidade, Edifício Américo Marinho, 

2830-150 Barreiro, que poderá contactar através do telefone 21 206 86 37 ou do endereço de correio eletrónico: 

habitacao@cm-barreiro.pt.  

Os destinatários dos dados são os serviços municipais que recolhem e tratam os dados para efeitos de 

elaboração de diagnóstico das necessidades de habitação de gestão municipal, tendo em vista adequar as 

políticas públicas e o parque habitacional de gestão municipal às reais necessidades da população. 

O Encarregado de Proteção de Dados, designado pela Câmara Municipal do Barreiro, pode ser contactado 

através do endereço eletrónico: dpo@cm-barreiro.pt.  

A finalidade do tratamento dos dados é a elaboração de diagnóstico social que permita analisar os agregados 

habitacionais, em função dos critérios constantes na ficha, enquadrando-os nos programas nacionais de apoio 

à habitação e arrendamento existentes e noutros a implementar, bem como adequar a habitação de gestão 

municipal às necessidades da população, assegurando o consentimento dos titulares dos dados. 

Os dados pessoais serão conservados pelo do prazo de arquivo previsto no Regulamento Arquivístico das 

Autarquias Locais.  

Direitos dos titulares dos dados: 

Mediante contacto com o responsável pelo tratamento ou encarregado de proteção de dados poderá, nos 

termos previstos na legislação, exercer os direitos de retirar o consentimento, confirmação do tratamento dos 

dados, acesso aos dados, retificação dos dados, limitação do tratamento, apresentar reclamação à autoridade 

de controlo (CNPD), apagamento dos dados, portabilidade dos dados e oposição ao tratamento. O tratamento 

dos seus dados não inclui decisões automatizadas, nem definição de perfis. 

Consentimento: 

Declaro que as informações e documentos submetidos são verdadeiros, e que ao submeter os meus dados 

estou a praticar um ato positivo e inequívoco de consentimento para o seu tratamento nos termos supracitados. 

Barreiro,       

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura 

(conforme documento de identificação) 

 

 

mailto:habitacao@cm-barreiro.pt
mailto:dpo@cm-barreiro.pt
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O RGPD e os Direitos dos Titulares de Dados Pessoais 

 

Uma das alterações do RGPD relativamente à legislação anterior em matéria de proteção da privacidade e de 

dados pessoais consiste no facto de conferir aos titulares de dados pessoais um conjunto de novos direitos, a 

saber: 

 

Direito de acesso (artigo 15.º) – o titular de dados pessoais tem direito a aceder (conhecer, solicitar e recolher) 

a todos os seus dados pessoais existentes, recolhidos e registados em cada instituição; 

 

Direito de retificação (artigo 16.º) – o titular de dados pessoais tem direito a corrigir, (alterar, adaptar e 

atualizar) todos os seus dados pessoais existentes, recolhidos e registados em cada instituição ; 

 

Direito ao apagamento (“direito a ser esquecido”) (artigo 17.º) – o titular de dados pessoais tem direito a 

solicitar o apagamento de todos os seus dados pessoais existentes, recolhidos e registados em cada instituição 

(com exceção daqueles que por definição de prazo legal têm que ser conservados); 

 

Direito à limitação do tratamento ((artigo 18.º) – o titular de dados pessoais tem direito a limitar o tratamento 

dos seus dados pessoais solicitando o exercício da recolha dos dados estritamente necessários ao exercício 

da finalidade em causa, bem como a definição clara da finalidade a que o tratamento de dados se destina e o 

prazo de conservação dos mesmos; 

 

Direito de portabilidade dos dados (artigo 20.º)  - o titular de dados pessoais tem direito a receber os seus 

dados pessoais e a transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento, sempre que esses dados 

tenham sido fornecidos pelo seu titular a um responsável de tratamento com base no consentimento ou num 

contrato e se o tratamento de dados for realizado por meio automatizados; 

 

Direito de oposição (artigo 21.º) – o titular de dados pessoais tem direito de se opor ao tratamento de dados 

incluindo a definição de perfis, se não tiver concedido consentimento para o efeito ou se o tratamento não 

decorrer, designadamente, de um contrato, de procedimentos judiciais ou defesa dos seus interesses vitais, 

entre outros (ver nº2 do artigo 9º);  

 

Direito a não ficar sujeito a decisões individuais automatizadas (artigo 22.º) – o titular de dados pessoais 

tem direito a não ficar sujeito a decisões tomadas com base no tratamento automatizado, incluindo a definição 

de perfis, se esse facto puder produzir efeitos que o venham a afetar na sua esfera jurídica ou outra. 

 

 

 

 


