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Nome completo:

Nº Identificação Fiscal (TIN)

Código Designação Atividade 

Categoria profissional

Trabalhador conta própria Empresário nome individual  (ENIN)

Trabalhador Serviço doméstico Gerente ou Administrador

Telemóvel:

Data Inscrição na Segurança Social ____/______

Escalão em que se encontra inscrito:

Escalão 1: 2xSAII  (contri buição 6 USD/mês) Escalão 2: 2,5xSAII  (contri bui ção 7,5 USD/mês)

Escalão 3: 3xSAII  (contri buição 9 USD/mês) Escalão 4: 4xSAII  (contri bui ção 12 USD/mês)

Escalão 5: 5xSAII  (contri buição 15 USD/mês) Escalão 6: 2xSAII  (contri bui ção 18 USD/mês)

Escalão 7: 7xSAII  (contri buição 21 USD/mês) Escalão 8: 8xSAII  (contri bui ção 24 USD/mês)

Escalão 9: 9xSAII  (contri buição 27 USD/mês) Escalão 10: 10xSAII  (contribui ção 30 USD/mês)

ADESÃO FACULTATIVA
Apoio ao emprego 

(Lei nº 8/2021 de 3 de Maio)
REQUERIMENTO DE:

Subsídio extraordinário aos Trabalhadores Subsídio extraordinário de eletricidade

(conforme CAE)

E-mail :

Dispensa Contributiva Subsídio extraordinário de renda

1. Identificação do Requerente

Nº Identificação Segurança Social (NISS)

Atividade Económica:

2. Informação sobre inscrição na Segurança Social

(mês/ano)
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___/___/_____

(dia/mês/ano)

___/___/_____

(dia/mês/ano)

Março 2021 Abril 2021 Maio 2021

3. Requerimento de Subsídio Extraordinário aos Trabalhadores (Adesão Facultativa)

Venho requerer o Subsídio Extraordinário aos Trabalhadores, previsto na alínea b) do n.º1 do artigo 4º e 
no artigo 6.º da Lei nº 8/2021 de 3 de Maio, relativo aos meses:

Assinatura do requerente

4. Requerimento de Dispensa contributiva

Venho requerer a dispensa contributiva sobre o valor total da remuneração convencional correspondente 
ao escalão da adesão facultativa em que me encontro inscrito, prevista na alínea c) do n.º1 do artigo 4º e 
no artigo 7.º da Lei nº 8/2021 de 3 de Maio.

Assinatura do requerente

Solicito a dispensa contributiva relativa aos meses: 

Março 2021 Abril 2021 Maio 2021
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___/___/_____

(dia/mês/ano)

___/___/_____

(dia/mês/ano)

___/___/_____

(dia/mês/ano)

5. Requerimento de Subsídio extraordinário de eletricidade

Venho requerer o Subsídio extraordinário de eletricidade, previsto na al ínea e) do n.º1 do artigo 4º e no 
artigo 9.º da Lei  nº 8/2021 de 3 de Maio. 

Solicito o subsídio extraordinário de eletricidade relativo os meses: 

Março 2021 Abril  2021 Maio 2021

Ass inatura  do requerente

6. Requerimento de Subsídio extraordinário de renda

Venho requerer o Subsídio extraordinário de renda, previsto na al ínea f) do n.º1 do artigo 4º e no artigo 
10.º da Lei  nº 8/2021 de 3 de Maio.

Ass inatura  do requerente

Solicito o subsídio extraordinário de renda relativo os meses: 

Março 2021 Abril  2021 Maio 2021

Para o efeito, junto anexo a(s) respetiva(s) fatura(s)/recibo(s).

Declaro que os valores de renda indicados se referem ao arrendamento de imóvel, por mim próprio, para 
exercício da minha atividade profissional.

Ass inatura  do requerente

7. Declaração de compromisso de manutenção dos postos de trabalho 

Declaro que, durante o período em que vigoram os apoios que requeri  nos números 3, 4, 5 e 6, e nos 90 
dias seguintes à cessação dos mesmos, irei  manter ativa a minha inscrição no regime contributivo de 
segurança social , cumprindo o pagamento das contribuições sociais devidas, nos termos previstos no 
n.º7 do artigo 11.º da Lei  nº 8/2021 de 3 de Maio
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8. Declaração sob compromisso de honra

___/___/_____

(dia/mês/ano)

9. Documentos anexos a apresentar 

? Cópia de documentos relativos à conta bancária para onde é solicitado que sejam efetuados os 
pagamentos, onde conste, de forma visível, o nome do titular da conta, o banco, o número da conta 
bancária e o IBAN

?Declaração do trabalhador solicitando pagamento dos subsídios extraordinários para conta de terceiro 
(entidade ou pessoa), quando aplicável

? Faturas/Recibos relativos às despesas com eletricidade (meses de Fevereiro, Março, Abril  e Maio), 
quando existentes

? Faturas/Recibos relativos às despesas com aluguer/renda (meses de Fevereiro, Março, Abril  e Maio), 
quando aplicável

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações prestadas no presente requerimento e nos 
documentos anexos correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante. 

Declaro ainda que tomei conhecimento de que a veracidade das minhas declarações podem ser objeto de 
fiscalização, podendo ter por consequência a restituição de todos os montantes recebidos a título de 
subsídios, bem como o pagamento de todas as dispensas contributivas concedidas.

Ass inatura do requerente










