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Anexo I

Requerimentos Medidas Apoio Emprego

Nome/Designação:

Nº Identificação Fiscal (TIN)

Código Designação Atividade 

(conforme código Anexo I)

Telemóvel:

Nome Completo:

Data Nascimento: ___/___/____

Naturalidade: Sexo: M F

Telemóvel:

2. Identificação de responsável pela Administração ou Gerência da Entidade Empregadora

Apoio ao emprego 

REQUERIMENTO DE:

1. Identificação da Entidade Empregadora

E-mail:

(Lei nº 8/2021 de 3 de Maio)

(conforme CAE)

Nº Identificação Segurança Social (NISS)

Atividade Económica:

Tipo Estabelecimento

Nacionalidade:

E-mail:

           (dia/mês/ano)

ENTIDADES EMPREGADORAS

Subsídio extraordinário de eletricidade

Subsídio extraordinário de rendaDispensa Contributiva

Subsídio extraordinário aos Trabalhadores 
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___/___/_____

(dia/mês/ano)

___/___/_____

(dia/mês/ano)

Na qualidade de representante da Entidade Empregadora, identificado no nº2, venho requerer o Subsídio 
Extraordinário aos Trabalhadores, previsto na al ínea a) do n.º1 do artigo 4º e no artigo 5.º da Lei nº 8/2021 
de 3 de Maio, a exercer funções nesta Entidade (ativos), conforme l ista no Anexo II.

não suspendeu contrato de trabalho com nenhum dos trabalhadores ativos

Solicito o subsídio extraordinário aos referidos Trabalhadores relativo os meses: 

4. Requerimento de Dispensa contributiva

Na qualidade de representante da Entidade Empregadora, identificado no nº2, venho requerer a dispensa 
contributiva parcial  sobre o valor do subsídio extraordinário aos trabalhadores, prevista na al ínea c) do 
n.º1 do artigo 4º e no artigo 7.º da Lei nº 8/2021 de 3 de Maio.

suspendeu temporariamente os contratos de trabalho com os trabalhadores assinalados com
"X" na coluna 5 da l ista no Anexo II

3. Requerimento de Subsídio Extraordinário aos Trabalhadores por conta de outrem

Declaro que nas situações em que o valor das horas trabalhadas pelo(s) trabalhador(es) corresponda a um 
montante superior ao valor do subsídio extraordinário, a entidade empregadora que represento paga ao(s) 
trabalhador(es) em causa o montante correspondente à diferença entre o subsídio extraordinário e o valor 
das horas trabalhadas, faz a respetiva retenção na fonte da contribuição social  a cargo do(s) 
trabalhador(es) e declara o(s) valor(es) pago(s) nas Declarações de Remunerações mensais a apresentar ao 
Instituto Nacional de Segurança Social .

Declaro, ainda, que a entidade empregadora que represento:

Ass inatura de res ponsável  e carimbo

Março 2021 Abri l 2021 Maio 2021

E que o mesmo seja pago:

diretamente para a conta bancária dos trabalhadores

para a conta bancária desta Entidade empregadora, por reembolso
(preencher declaração Anexo III)

Ass inatura de res ponsável  e carimbo

Solicito a dispensa contributiva relativa aos meses: 

Março 2021 Abri l 2021 Maio 2021
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___/___/_____

(dia/mês/ano)

___/___/_____

(dia/mês/ano)

___/___/_____

(dia/mês/ano)

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, a Entidade Empregadora que represento irá manter os postos de trabalho 
e o pagamento integral dos salários dos trabalhadores e os contratos de trabalho não irão cessar, por 
nenhuma razão prevista no artigo 46º da Lei do Trabalho, com exceção da rescisão por iniciativa do 
trabalhador e da rescisão por iniciativa do empregador com fundamento em justa causa.

7. Declaração de compromisso de manutenção dos postos de trabalho 

5. Requerimento de Subsídio extraordinário de eletricidade

Na qualidade de representante da Entidade Empregadora, identificado no nº2, venho requerer o Subsídio 
extraordinário de eletricidade, previsto na alínea e) do n.º1 do artigo 4º e no artigo 9.º da Lei nº 8/2021 de 3 
de Maio.

Assinatura de responsável e carimbo

Solicito o subsídio extraordinário de eletricidade relativo os meses: 

Assinatura de responsável e carimbo

Solicito o subsídio extraordinário de renda relativo os meses: 

Março 2021 Abril 2021 Maio 2021

Na qualidade de representante da Entidade Empregadora, identificado no nº2, venho requerer o Subsídio 
extraordinário de renda, previsto na alínea f) do n.º1 do artigo 4º e no artigo 10.º da Lei nº 8/2021 de 3 de 
Maio.

Declaro que os valores de renda indicados se referem ao arrendamento de imóvel, pela entidade 
empregadora que represento, para exercício da atividade profissional.

Assinatura de responsável e carimbo

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

Março 2021 Abril 2021 Maio 2021

6. Requerimento de Subsídio extraordinário de renda
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8. Declaração sob compromisso de honra

___/___/_____

(dia/mês/ano)

9. Documentos anexos a apresentar 

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

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. 

? Cópia de documentos relativos à(s) conta(s) bancária(s) dos trabalhadores e da Entidade Empregadora, 
onde conste, de forma visível, o nome do titular da conta, o banco, o número da conta bancária e o IBAN

? Comprovativos de Pagamento de remunerações aos trabalhadores, quando aplicável

?Declaração do trabalhador solicitando pagamento do subsídio extraordinário para conta de terceiro 
(entidade ou pessoa), quando aplicável

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

? Declaração Reembolso solicitado pela Entidade Empregadora, conforme modelo Anexo III, quando 
aplicável

? Lista de trabalhadores, conforme modelo Anexo II

? Declaração de Remunerações de Fevereiro de 2021, quando a mesma não tenha ainda sido entregue ao 
INSS

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.

Assinatura de responsável  e carimbo
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ENTIDADES EMPREGADORAS

Estabelecimentos de venda de alimentos, água e outros bens primeira necessidade 
(supermercados, minimercados, quiosques)

Estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde e Farmácias (centros saúde, hospitais, 
clinicas, farmácias)

Estabelecimentos privados de prestação de serviços de proteção social (centros comunitários, 
centros dia, lares, casas abrigo, etc)

Apoio ao emprego 
(Lei nº 8/2021 de 3 de Maio)

ANEXO I 
ESTABELECIMENTOS - SETOR ATIVIDADE

Bancos e instituições financeiras

Empresas de construção civil e empresas/estabelecimentos de venda de materiais de construção 
ou que desenvolvam atividades conexas

Empresas de prestação de serviços técnicos de manutenção, reparação e funcionamento das 
centrais de produção de energia eletrica ou da rede eletrica nacional

Postos de revenda de combustível e gás

Estabelecimentos comerciais onde se realizam pagamentos de fornecimento de energia eletrica, 
internet e telecomunicações

Órgãos de Comunicação social (TV, rádio, jornal, etc)

Empresas de transporte de carga terrestre, marítimo e aéreo

Empresas de venda de materiais funerários ou prestação de serviços funerários

Empresas de prestação de serviços de controlo de pestes (Pest Control)

Empresas de prestação de serviços de limpeza de saneamento e esgotos

Estabelecimentos responsáveis pelas atividades de execução do programa Cesta Básica

Estabelecimentos hoteleiros e similares (hoteis, pousadas, etc)

Igrejas e Instituições religiosas e de culto

Restaurantes e similares

Outros estabelecimentos do setor privado
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Trabalhadores 
INATIVOS

Data início trabalho 
(dia/mês/ano)

Remuneração 
mensal bruta*

Suspensão contrato 
(marcar "X" quando 

aplicável)

Data fim trabalho 
(dia/mês/ano)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

* Preencher apenas para trabalhadores inscritos na Segurança Social depois do dia 4 de Maio

Trabalhadores ATIVOS

NISS Nome Completo

ENTIDADES EMPREGADORAS
Apoio ao emprego 

(Lei nº 8/2021 de 3 de Maio)

LISTA DE TRABALHADORES  
ANEXO II 
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