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Nome do Potencial Utente : _________________________________________________________________________________________ 
 

Resposta Social: □ Lar  

DOCUMENTOS GERAIS: 
Data de 

recepção 
Rubrica  

 Bilhete de Identidade / CC/ Passaporte do potencial utente   

 Cartão de Contribuinte do potencial utente   

 Cartão de Beneficiário da Segurança Social do potencial utente   

 Cartão de Utente dos Serviços de Saúde ou de subsistemas a que o potencial utente pertença   

 Bilhete de Identidade / CC/ Passaporte do representante   

 Cartão de Contribuinte do representante   

 Relatório médico assinado pelo médico de família, comprovativo da situação clínica do 

potencial utente, que deve incluir doenças crónicas, medicação e posologia habitual. 

  

 

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO EM CAMAS COMPARTICIPADAS: 
Data de 

recepção 
Rubrica  

Seg. 

Social 

Comprovativo dos rendimentos do potencial utente/ agregado familiar e dos descendentes 

directos, quando necessário, isto é: 

- documento de reforma do candidato  

- documento de IRS e de nota de liquidação do candidato e descendentes diretos  

  

Seg. 
Social 

Comprovativo de despesas mensais do potencial utente com saúde e medicação de uso 

continuado em caso de doença crónica, e/ou habitação 

  

 

 
Outros:    

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR NA ADMISSÃO NO LAR: 
Data de 

recepção 
Rubrica  

 Boletim de vacinas   

 Relatório médico actualizado assinado pelo médico de família comprovativo da situação 

clínica do potencial utente, que deve incluir doenças crónicas, medicação e posologia habitual 

e quaisquer informações relevantes à prestação dos cuidados, bem como indicação em como 

o potencial utente sofre ou não de doenças infecto-contagiosas ou perturbações mentais. 

  

 Na altura da admissão, o utente deverá ser portador de exames complementares de 

diagnóstico, nomeadamente, análises ao sangue (com a indicação do grupo sanguíneo) e à 

urina, efectuadas há menos de 12 meses, e outros relevantes, para o exame médico inicial a 

realizar pelo Diretor Clínico do Lar. 

  

 

 
Outros:  

 

 

  

 

Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente à formalização do processo de candidatura. São tratados no âmbito do 

Regulamento Geral da Protecção de Dados. A sua recepção é demonstrativa do consentimento do titular para a sua recolha e 

tratamento.  


