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Assunto: Emissão de Declaração para reembolso de Modalidades Mutualistas de Poupança ao abrigo das 

medidas extraordinárias de apoio aos associados – Redução de atividade económica de trabalhador 

independente. 

 

DECLARAÇÃO 

 

__________________________________________________ [Nome completo], ________________ [estado 

civil], portador do cartão de cidadão n.º ______________ [•], válido até __________ [data], emitido pela República 

de Portugal, contribuinte fiscal n.º _____________ [•], residente em _____________________________________ 

[morada] (doravante o «Declarante»), vem pela presente declarar, sob compromisso de honra o seguinte: 

  O Declarante é elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente, nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ou seja, encontra-se 

em situação comprovada de paragem total da sua atividade ou da atividade do respetivo setor, em 

consequência do surto de COVID-19, em situação comprovada, por qualquer meio admissível em Direito, de 

paragem total da sua atividade ou da atividade do respetivo setor. 

   O Declarante é _____________ [cônjuge / unido de facto / filho(a)] de ________________________________ 

[nome completo], _______________ [estado civil], portador do cartão de cidadão n.º _____________ [•], válido 

até [data], emitido pela República de Portugal, contribuinte fiscal n.º __________________ [•], sendo membro 

do seu agregado familiar (*). 

Para o efeito, procede à junção dos seguintes documentos: 

a) Comprovativo do agregado familiar: 

 - Comprovativo apresentado junto da Autoridade Tributária e Aduaneira («AT»), para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares («IRS»); ou 

-  Comprovativo da última declaração modelo 3 de IRS apresentada junto da AT; 

b) Declaração de consentimento para a recolha e arquivo dos seus dados pessoais. 

 

_______________________, _____ de __________ de 2020 

 

 

 

 

__________________________ 

[Declarante] 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

(*) Assinalar esta opção, apenas no caso em que o declarante não é o Associado Subscritor e sim um elemento do seu agregado 

familiar, preenchendo a informação em falta. 


