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• Em situação de desemprego:

• No caso de doença crónica deve fazer-se acompanhar dos seguintes 

comprovativos: declaração médica; prescrição mensal e recibos da farmácia da 

respetiva medicação

• Comprovativos dos encargos mensais com transportes públicos (com NIF)

• Recibos de vencimento dos 3 meses anteriores à inscrição

• 2 fotografias actualizadas

• Declaração médica a entregar à educadora aquando da entrevista

• Em situação de desemprego:

• Declaração médica a entregar à educadora aquando da entrevista

(todos estes documentos deverão ser entregues em fotocópias)

• Boletim de vacinas da criança

• Declaração do IRS e nota de liquidação

• Recibos de vencimento dos 3 meses anteriores à inscrição

• Escalão de Abono (só na resposta social Creche Familiar)
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respetiva medicação
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No ato da inscrição/ renovação devem fazer-se acompanhar pelo documento de 

identificação do utente (CC ou outro que contenha o NISS, identificação do utente do 

SNS e NIF) e dos pais/ encarregados de educação (CC ou outro onde conste o NIF), 

por forma a validar os dados.
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– declaração do centro de emprego

– declaração da segurança social

– declaração do RSI (rendimento social de inserção)

• Documento comprovativo do valor da renda ou de prestação mensal devida pela 

aquisição de habitação própria (contrato autenticado ou recibo de renda)
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