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Formulário de Pré-inscrição para CACI- Centro de 
Atividades e Capacitação para a Inclusão e/ou Lar 

Residencial
A abrir no decorrer do ano de 2023

Por favor, utilize o seguinte formulário de pré-inscrição. Os serviços receberão o seu pedido e darão 
seguimento ao processo. Se tiver alguma questão utilize o campo Observações.

Resposta pretendida

CACI

Lar Residencial

Identificação do candidato

Nome

Data de Nascimento

                -               -

Habilitações literárias

Morada

Código Postal

                         -

Localidade
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Telefone

E-mail

Pessoa de Referência

Data de Nascimento

                -               -

Telefone

E-mail

Grau de afinidade com o candidato

Familiar

Outra

Motivo da candidatura

Descreva o motivo da candidatura

Telemóvel

Telemóvel
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Motivo da candidatura

Tipo de deficiência ou incapacidade

Grau de incapacidade

Utilização de produtos/e ou tecnologias de apoio (cadeira de rodas, canadianas, etc)

Não

Sim

Qual ou quais?

Utilização de produtos/e ou tecnologias de apoio (cadeira de rodas, canadianas, etc)

Autonomia transportes

Associado

Frequência em outras respostas /serviços da Instituição

Irmãos a frequentar outras respostas/serviços da Instituição

Familiar direto de colaborador da Instituição

Candidato sem suporte familiar ou social

Candidato sem suporte familiar

Candidato com família, mas sem condições de prestação de cuidados

Família com rendimentos inferiores ao IAS (indexante a apoios sociais)

Encaminhamento de Serviços Sociais da Comunidade

Competências sociais e laborais

Frequenta atualmente outra instituição
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Se frequenta outra Instituição, indique a Instituição e qual a resposta social 

Observações

Os/as clientes, ou os seus representantes, assumem total responsabilidade pela atualização das 
informações fornecidas sempre que se justifique.
A Associação Algarvia- AAPACDM de Faro, responsabiliza-se em assegurar a privacidade relativa aos seus 
dados pessoais e sensíveis, garantido que estes são usados estritamente para os fins que legitimaram a sua 
recolha e nos termos definidos na legislação em vigor.
É assegurado o livre acesso aos seus dados pessoais, podendo a sua consulta ou pedido de atualização ser 
solicitada em qualquer altura.

Acordo de cedência de dados

Aceito ceder os meus dados de acordo com a política de proteção de dados


