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ANTES DE PREENCHER, POR FAVOR, LEIA AS INDICAÇÕES QUE SE SEGUEM 

A Cozinha com Alma dá prioridade à inserção de famílias que cumpram os seguintes critérios: 

 Com menores a cargo; 

 Em idade activa; 

 Que residam ou trabalhem na União de freguesias de Cascais e Estoril (critério da proximidade); 

 Com motivação e perfil para aderir e garantir a participação no projecto; 

 Que não estejam em situação de apoio social (Banco Alimentar, Bolsa Alimentar, etc...). 

 

Para se candidatar à Bolsa Social, a Cozinha com Alma necessita de recolher um conjunto de dados sobre si 

e a sua família, de forma a averiguar o cumprimento dos critérios indicados, em especial face aos 

rendimentos disponíveis do seu agregado familiar. A Ficha de Inscrição deve ser totalmente preenchida e 

acompanhada dos seguintes documentos: 

Identificação 

 Cartão de Cidadão (ou Bilhete Identidade + Número Contribuinte) de todos os elementos do agregado; 

 Comprovativo da morada fiscal ou Declaração de emprego da entidade patronal; 

 

Rendimentos 

 Declaração de IRS (ano anterior); 

 Comprovativo do Abono de Família; 

 Recibos de Vencimento (se um ou mais elementos do agregado se encontrar em situação de desemprego, deve 

apresentar a declaração da Segurança Social ou Centro de Emprego, atestando a situação); 

 

Despesas (mensais) 

 Comprovativo de despesas de saúde (apenas se associadas a doenças crónicas); 

 Comprovativo do valor da(s) mensalidade do(s) estabelecimento(s) de ensino; 

 Comprovativos dos consumos de água, electricidade e gás; 

 Comprovativo de custos em transportes públicos; 

 Comprovativo de despesas em telecomunicações (televisão, internet, telefone); 

 Veículo automóvel – comprovativos das despesas de crédito, seguro, combustível e IUC; 

 Habitação – recibo de renda/ prestação de crédito; 

 Outros créditos existentes. 

 

A Ficha de Inscrição deve ser entregue na loja da Cozinha com Alma, mas apenas será aceite se 

acompanhada de todos os documentos descritos acima. Todos os documentos fornecidos que contenham 

elementos não relevantes ou não relacionados com a atribuição da Bolsa Social serão devolvidos ao 

candidato. 

No âmbito do processo de análise da candidatura, os dados recolhidos poderão ser transmitidos à União de 

Freguesias de Cascais e Estoril, bem como à Câmara Municipal de Cascais. 

A análise da candidatura será feita por um técnico da Junta de Freguesia da área de residência. A Cozinha 

com Alma não garante dar resposta às inscrições que não cumpram os critérios acima mencionados. 
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Identificação 

Nome do(a) 

Candidato(a): 
 

 

Data de Nascimento:   Sexo: M     |     F  NIF:  

 

Morada de Residência: Código Postal: 

 

Morada de Trabalho: Código Postal: 

 

Rendimento total mensal: Abono(s): Valor da Renda/Prestação de Habitação: 

   

Valor das despesas de Saúde (apenas doenças crónicas): Valor da(s) mensalidade do(s) estabelecimento(s) de ensino: 

  

Outros Rendimentos Outras despesas 

 

Composição do Agregado Familiar 

Nº 
ordem 

Sexo 
M | F 

Relação de 
Parentesco 

Idade Habilitações literárias Profissão Situação Profissional 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

Contactos 

E-mail:    Telefone fixo:  Telemóvel:  
 

2º Contacto (Situação de Emergência): E-mail:  Telemóvel:  

 

Declaro que tomei conhecimento e autorizo a Cozinha com Alma (Associação Solidária e Refeições com Alma) a proceder à recolha e análise 

dos meus dados, bem como à comunicação dos meus dados pessoais a terceiros, para efeitos de selecção e atribuição de Bolsa Social. 

O titular dos dados goza do direito de acesso e rectificação dos dados recolhidos neste formulário, devendo, para tal, dirigir-se, 

presencialmente, à Cozinha com Alma, na morada Praceta Padre Marçal da Silveira, 2750-672 Cascais. 

 

Como tomou conhecimento da Cozinha com Alma? 

__  Amigos             __  Publicidade                __  Junta de Freguesia               __  Redes Sociais              __  Outro       

Data  __ __ /__ __ /__ __ __ __    Assinatura  ______________________________________ 

 

Pela Cozinha com Alma Data 

 


