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DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA 
SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA  

  
 

Eu, ______________________________________________, declaro sob compromisso de 
honra que a situação socioeconómica do meu Agregado Familiar, corresponde ao seguinte: 

 
1 - Agregado Familiar à data da submissão da candidatura (elementos que vivem em comunhão 
de mesa, habitação e rendimento à data da submissão da candidatura a bolsa): 

Nome Parentesco 

  

  
  

  
  

  

 
2 - Encargos familiares anuais de 2021 correspondem a: 

 

Tipologia Valor Anual (€) 
Alimentação  
Habitação (Rendas/Empréstimos Bancários)  
Água; Eletricidade; Gás  
Telecomunicações  
Condomínio  

  

  
 (utilizar os espaços em branco para outros encargos anuais que considere relevantes) 

       

3 - O Património Mobiliário a 31 de dezembro de 2021, de todos os elementos do 
Agregado Familiar, é o seguinte: 

Tipologia Valor (€) 
Depósitos Bancários à Ordem  
Depósitos Bancários a Prazo  
Planos Poupança Reforma  
Certificados de Aforro  
Títulos de Tesouro  
Ações  
Obrigações  
Unidades de Participação em Fundos de Investimento  
Outros Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros  
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4- Para fazer face aos encargos familiares, referidos no ponto 2, recorremos às seguintes fontes 

de rendimento não declaradas em sede de IRS em 2021: 

 
Tipologia Valor Anual (€) Parentesco 

Agricultura de subsistência    
Ajudas de terceiros   
Apoios à habitação não declarados à Autoridade Tributária e 
Aduaneira* 

  

Bolsas de formação*   
Outros rendimentos não declarados à Autoridade Tributária e 
Aduaneira* 

  

Recurso a poupanças   
Rendimentos obtidos e declarados no estrangeiro*   
Subsídios agrícolas não declarados à Autoridade Tributária e 
Aduaneira* 

  

Pensão de Alimentos (Acordo da Regulação do Poder Paternal 
ou Fundo de Garantia de Alimentos recebidos pela Segurança 
Social)* 

  

   

   

   

   
(utilizar os espaços em branco para outros rendimentos anuais que considere relevantes) 

*enviar documento comprovativo 

 

5- Existem membros do Agregado Familiar detentores de participação em sociedades por quotas 
(sócio de empresa) □ Sim □ Não  

(em caso afirmativo, anexar cópia de certidão de registo comercial atualizada e declaração do IRC – Rendimentos de 
Sociedade - 2020) 

Nota:  qualquer omissão de rendimentos, pode resultar nas sanções previstas no art.º 62º do 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo. 

Por corresponder inteiramente à verdade, assinam de seguida os elementos do agregado familiar. 
 

Data___/___/_____ 
 

Assinatura(s): 
 

O(a) candidato(a):  _____________________________________________________________ 

 

______________ 

(Parentesco) 

 

______________ 

(Assinatura) 

 

_____________ 

(Parentesco) 

 

______________ 

(Assinatura) 

______________ 

(Parentesco) 

 

______________

(Assinatura) 

 

______________ 

(Parentesco) 

 

______________ 

(Assinatura) 

“Os dados recolhidos destinam-se apenas ao tratamento da análise/fiscalização do processo de candidatura a bolsa 

de estudo”

 


