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UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
NÚCLEO DE RESPOSTAS SOCIAIS E QUALIFICAÇÃO DE TERRITÓRIOS 

 

Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados – FEAC 2015 
(Candiatura para Atribuição de Géneros Alimentícios) 

De acordo com as normas e procedimentos em vigor, os géneros alimentícios do FEAC são 
distribuídos pela população mais carenciada, ou seja, pelas pessoas e famílias que disponham de 
um rendimento mensal por pessoa igual ou inferior ao valor da pensão social, mediante a 
apresentação da respetiva candidatura até ao próximo dia 30 de Abril. 
 
Para efeitos da análise da situação sócio-económica, os candidatos devem, obrigatoriamente, 
entregar ao Técnico a seguinte documentação: 

 

 Documentos de identificação de todos os elementos do agregado familiar; 

 Documentos comprovativos de Rendimentos de cada um dos elementos do agregado 
familiar: 

 rendimentos de trabalho; 

 rendimentos de empresariais e profissionais;  

 rendimentos prediais (ex.: rendas de casas e terrenos) 

 rendimentos de capitais (ex.: juros de depósitos bancários);  

 pensões (ex.: de velhice, de invalidez, pensões de alimentos);  

 prestações sociais (ex.: subsídio de desemprego; subsídio de doença; subsídio de 
maternidade);  

 indemnizações ou prestações mensais de seguradoras;  

 bolsas de estudo e de formação; etc.; 

 Documentos comprovativos de despesas mensais fixas, relativas ao último mês: 

 renda de casa ou em caso de habitação própria a prestação mensal relativa ao 
empréstimo bancário 

 seguros de vida e incêndio 

 condomínio 

 água, luz, gás e telefone;  

 despesas com saúde (medicamentos, tratamentos de 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 família;  

 frequência de equipamento social (ex.: creche, pré-escolar, centro de dia, serviço de 
apoio domiciliário, etc.). 

 

Chama-se a atenção de que os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada no 
prazo acima indicado, não serão incluidos na Lista de Beneficiários, do ano de 2015. 

 


