
 

Critérios para atribuição de Cabazes de Natal  

Destinatários: Agregados identificados pela União das Freguesias de Sé, Santa Maria e 

Meixedo (UFSSMM), com carências económicas devidamente comprovadas.  

Os cabazes são constituídos com bens de primeira necessidade, essenciais para a ceia 

de Natal, em função do número de elementos do agregado familiar, tendo como 

finalidade minimizar as carências de alguns estratos da população, permitindo, deste 

modo, que tenham uma época natalícia mais feliz e mais solidária.  

O rendimento da família não deve ultrapassar o valor do IAS. 

A atribuição do Cabaz de Natal, está limitado às vagas existentes, sendo contempladas 

as famílias com rendimentos mais baixos. 

Esta iniciativa insere-se numa política social de apoio às famílias, que inclui medidas 

diretas de auxílio às pessoas, com vista à melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com maiores dificuldades na comunidade, numa altura especial, fraterna e de 

esperança para as famílias. 

Devem fazer a sua inscrição na UFSSMM, até 09/12/2022, na qual devem ser 

entregues os documentos abaixo discriminados: 

– Fotocópias dos documentos de identificação do indivíduo e de todos os elementos 

do agregado familiar ou Declaração com os dados dos documentos de identificação do 

indivíduo e de todos os membros do agregado familiar; 

– Residência na área geográfica da UFSSMM; 

– Fotocópias dos documentos comprovativos referentes aos rendimentos de todos os 

elementos do agregado familiar, designadamente: 

❖ Declaração do modelo 3 do IRS ou, se for caso disso, declaração de isenção emitida 

pela Repartição de Finanças e os dois últimos recibos de vencimento, ordenados, 

salários ou outras remunerações; 

❖ Pensões de reforma, de aposentação, velhice, invalidez ou outras; 



❖ Quaisquer outros subsídios (desemprego, pensão de alimentos, RSI ou outros de 

direito); 

❖ Declaração emitida pelo Centro de Emprego, no caso de o indivíduo ou outros 

membros do agregado familiar se encontrarem em situação de desemprego; 

❖ Declaração, sob compromisso de honra do requerente, da veracidade de todas as 

declarações prestadas na instrução do processo. 


