
Para o efeito, declaram, sob compromisso de honra, que:

a. Não se encontram, a 1 de janeiro de 2021, em situação de:

 • Mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias;

 • Insolvência, ou suspensão ou cessão de pagamentos; ou

 • Processo de execução.

Nome                                                                                                                                                                       , 

titular do BI/CC/passaporte n.º                                                         , emitido pela                                         , 

Válido até                                              , NIF                                             e

Nome                                                                                                                                                                       , 

titular do BI/CC/passaporte n.º                                                         , emitido pela                                         , 

Válido até                                              , NIF                                            , estado civil (se casados) casados 

sob o regime da                                                                                                                                                     , 

e residentes em

na qualidade de “entidades beneficiárias”, declaram, para efeitos do disposto no artigo 5.º-C, número

1 do DL n.º 10-J/2020, de 26 de março, que pretendem aderir à moratória pública nos termos 

previstos no referido diploma, pretendendo beneficiar da medida de suspensão do(s) crédito(s) 

contratado(s) com a UCI acima identificado(s), na seguinte opção:

Empréstimo UCI n.º

Suspensão do pagamento de capital e dos juros com prorrogação automática do plano 

contratual de pagamento das prestações mensais por um período idêntico ao da suspensão; 

Suspensão do pagamento de capital (pagamento apenas dos juros) com prorrogação auto-

mática do plano contratual de pagamento das prestações mensais por um período idêntico 

ao da suspensão; ou

Suspensão parcial do pagamento de capital (pagamento dos juros e uma parte do capital)  

com prorrogação automática do plano contratual de pagamento das prestações mensais por 

um período idêntico ao da suspensão.  Nesta opção, pretendo pagar uma prestação mensal 

no valor total de                                          .

Declaram conhecer que os contratos de crédito em causa, ao acederem à moratória pública no 

período 1 de janeiro a 31 de março de 2021, apenas poderão beneficiar da medida de apoio por um 

período máximo de nove meses. Caso tais contratos de crédito já tenham estado abrangidos pela 

moratória pública em momento anterior a 30 de setembro de 2020, este limite de nove meses 

aplica-se ao período total durante o qual tais contratos tenham beneficiado da medida de apoio.
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Situação de isolamento profilático ou de doença ou de prestação de assistência a filhos ou 

netos (conforme estabelecido no DL n.º 10-A/2020, de 13 de março);

Redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, em virtude de 

crise empresarial;

Desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.; 

Trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de 

trabalhador independente (nos termos do artigo 26.º do DL n.º 10-A/2020, de 13 de março); 

Trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerra-

mento determinado durante o período de estado de emergência  ou durante a situação de 

calamidade por imposição legal ou administrativa; ou

Quebra temporária de rendimentos de, pelo menos, 20% do rendimento global do respetivo 

agregado familiar em consequência da pandemia da doença COVID-19.  

Nos termos e para os efeitos do número 2 do artigo 5.º e da alínea d) do número 1 do artigo 2.º do 

mencionado diploma, remetem à UCI, a acompanhar a presente declaração de adesão, os docu-

mentos comprovativos:

 • Da regularidade da respetiva situação tributária e contributiva junto da Autoridade

 Tributária e Aduaneira e da Segurança Social;

 • Da existência de situação irregular correspondente a uma dívida de montante inferior a   

 5.000 €;

 • Da existência de processo negocial de regularização do incumprimento; ou

 • Do requerimento do pedido de regularização.

Adicionalmente, declaram e aceitam que a presente declaração de adesão só será considerada 

como completa para efeitos do disposto no DL n.º 10-J/2020, de 26 de março, designadamente 

para cumprimento do disposto nos números 3 e 4 do seu artigo 5.º, após:

 I. Indicação atual e completa das condições de acesso; e

 II. Apresentação da documentação referida no parágrafo anterior.

Declaram ainda, que tomaram conhecimento que:

1. Só poderão aceder à moratória pública os beneficiários que apresentem a respetiva declaração 

de adesão até 31 de março de 2021;
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b. Têm a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social 

ou, não a tendo, a dívida é de montante inferior a 5.000 €, ou têm em curso processo negocial

de regularização do incumprimento ou apresentaram pedido de regularização da situação até 

àdata da comunicação da presente declaração de adesão;

c. Se encontram, ou fazem parte de um agregado familiar em que, pelo menos, um dos seus 

membros se encontra, numa das seguintes situações:



2. Na opção de suspensão do pagamento de capital e dos juros, os juros decorrentes do período

de mora tória serão capitalizados no valor do empréstimo com referência ao momento em que são 

devidos, à taxa do contrato em vigor;

3. Não estão abrangidas pela moratória pública as prestações vencidas antes da data de apresen-

tação da declaração de adesão, nem as prestações que se vençam após o termo da moratória 

aplicada aos contratos de crédito em causa; e

4. O acesso às medidas de apoio sem estarem preenchidos os respetivos pressupostos, consubs-

tanciam falsas declarações podendo originar responsabilidade por danos e/ou responsabilidade 

criminal.

Assinatura 1º titular
Conforme documento de identificação

Assinatura 2º titular
Conforme documento de identificação

            , de                                          de 2021   
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