REQUERIMENTO DE PRESTAÇÕES DE DESEMPREGO
Membros dos Órgãos Estatutários das Pessoas Coletivas(1)

I - Elementos do beneficiário
Nome completo
N.º de Identificação de Segurança Social
N.º de Identificação Fiscal

Data de nascimento

Morada
Localidade

Código postal

Endereço eletrónico

Telefone

II - Situação Profissional
Indique a data de:
encerramento da empresa
(dd/mm/aaaa)
cessação da atividade de gerente ou administrador
decretada em sentença de insolvência
Selecione o motivo de encerramento ou de cessação
da atividade profissional
Exerce alguma atividade profissional?

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Se respondeu Sim, indique:
- Tipo de atividade exercida
- Valor da retribuição mensal ilíquida

,

EUR

Está abrangido por outro sistema
de proteção social obrigatório, nacional ou estrangeiro?
Se assinalou Sim, selecione a Instituição:
É pensionista de algum sistema
de proteção social obrigatório, nacional ou estrangeiro?
Se assinalou Sim, selecione a Instituição:

III - Apresentação do requerimento fora de prazo
O prazo legal de apresentação do requerimento é de 90 dias consecutivos a contar da data do desemprego. Se o
requerimento for apresentado fora daquele prazo, são descontados, ao período de atribuição, os dias respeitantes
ao atraso.
Caso se encontre em alguma situação de suspensão do prazo legal para requerer:
Selecione o motivo da suspensão do prazo
Indique
Data de início

(dd/mm/aaaa)

Data de fim

(1) Que exerçam funções de gerência ou de administração.
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(dd/mm/aaaa)

IV - Elementos para o cálculo da remuneração líquida
Indique:
Ano/Mês referência
Deficiente

(aaaa/mm)
Sim

Não

Selecione:
Número de dependentes
Tipo de agregado familiar

V - Modo de pagamento das prestações
O pagamento das prestações pode ser efetuado por depósito em conta bancária, para o que deverá
indicar o Número Internacional de Conta Bancária (IBAN)
IBAN
Na falta deste elemento ou da sua indicação incorreta será utilizado outro meio de pagamento.

VI - Certificação
As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
Certifico
Imprimir

Corrigir

Requerer

Certificação do beneficiário e do Serviço de Emprego (no caso de requerimento apresentado no Serviço de
Emprego)
A cópia do requerimento a entregar ao beneficiário, acompanhada de informações sobre os seus deveres, deve ser
assinada por este e assinada e carimbada pelo Serviço de Emprego.
Assinatura do beneficiário conforme documento de identificação válido

Assinatura e carimbo do Serviço de Emprego

Os dados constantes deste requerimento serão objeto de registo informático na base de dados da Segurança Social.
O beneficiário poderá aceder à informação que lhe diz respeito e proceder à sua correção.
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