REGISTO DE ENTRADA

REQUERIMENTO
CONTAGEM DOS PERÍODOS CONTRIBUTIVOS
NAS EX-COLÓNIAS PORTUGUESAS
ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES

1. Identificação
Nome Completo

Data de Nascimento

Nº Identificação de Seg. Social
Dia

Mês

Ano

Morada
C. Postal
Localidade

Telefone

2. Situação perante as caixas de previdência das ex-colónias
CAIXA DE PREVIDÊNCIA PARA ONDE DESCONTOU

PERÍODOS CONTRIBUTIVOS

De

a

De

a

De

a

De

a
Sim

Recebeu reembolso por contribuições efectuadas nas ex-colónias?
Se sim, indique os respectivos períodos contributivos

a

e

a

Recebe alguma pensão dos novos Estados de expressão portuguesa?

N.º DE BENEFICIÁRIO

Não

,

a

Sim

Não

Se sim, indique os períodos contributivos com base nos quais foi calculada a pensão
a

e

,

a
a

Foi-lhe indeferido o pedido de reconhecimento dos períodos contributivos, com o fundamento de se encontrar na situação de
pensionista?

Sim

Não

3. Situação perante a segurança social
Se está/esteve abrangido por outras instituições de protecção social de inscrição obrigatória, diferentes das mencionadas em 2,
indique o nome e os respectivos períodos contributivos (1):
a
a
(1) Caixa de Previdência; Caixa Geral de Aposentações, outras instituições

4. Certificação do requerente
As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.

(Assinatura conforme documento de identificação)

(continua no verso)
OS DADOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO SERÃO OBJECTO DE REGISTO INFORMÁTICO NA BASE DE DADOS
DA SEGURANÇA SOCIAL. PODERÁ ACEDER À INFORMAÇÃO QUE LHE DIZ RESPEITO E PROCEDER À SUA CORRECÇÃO
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Informações
Documentos a apresentar
n Fotocópia de:
n Cartão de identificação de Segurança Social ou, na sua falta, documento de identificação válido, designadamente, bilhete
de identidade, certidão de registo civil, boletim de nascimento ou passaporte;
n Cartão de identificação fiscal.
n Certidão, passada pela Caixa de Previdência que o abrangeu nas ex-colónias ou pela que lhe tenha sucedido, onde conste:
n Períodos de registo de salários e pagamento das respectivas contribuições;
n Esquema de benefícios previsto no regime a que se encontrava vinculado;
n Não estar a receber protecção social, pelos novos Estados de expressão portuguesa, decorrente dos períodos contributivos
para os quais é pedido o reconhecimento; (*)
n Não ter sido reembolsado das respectivas contribuições. (*)
(*) Se a comprovação desta situação não constar no documento, considera-se atendível a declaração, prestada neste requerimento.

NOTA:
No caso de impossibilidade de obtenção da certidão da Caixa de Previdência deve, em sua substituição, ser apresentada uma
declaração escrita nos mesmos termos, passada por entidades ou pessoas que, por dever funcional, estejam em condições de ter
tido conhecimento directo da situação contributiva do requerente.

Local de entrega
O requerimento deve ser entregue:
Residentes em território nacional:
Nos serviços da segurança social.
Residentes no estrangeiro:
Nos serviços da segurança social do distrito de Lisboa.

Outras informações
n Quando os períodos contributivos não sejam certificados pela Caixa de Previdência ou por instituição que lhe tenha sucedido,
o seu reconhecimento só produz efeitos para preenchimento do prazo de garantia e para a formação da taxa global das
pensões.
n Os requerentes a quem tenha sido indeferido o pedido de reconhecimento de períodos contributivos nas instituições de previdência de inscrição obrigatória das ex-colónias, com o fundamento de se encontrarem na situação de pensionistas, podem
solicitar a reabertura dos respectivos processos.

AS FALSAS DECLARAÇÕES SÃO PUNIDAS NOS TERMOS DA LEI
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