
Código-Postal:* -

Telefone:

Concelho:*

Morada: *

B.I. / CC nºContribuinte: 

Nome:*

nº de polícia:

Validade:

Telemóvel:

Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 

Identificação do requerente

Representado por: Na qualidade de: *(a)

Validade:B.I. / CC nº

NãoSim

E-mail:

Freguesia:*

EXMº. SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE GAIA

PEDIDO DE APOIO DO EMIGRANTE

Vem requerer a V. Exª. pedido de apoio de informação sobre:

País de emigração:

Nº Pedido

Data de nascimento:

Equivalência de estudos;
Investimentos;
Dupla-Tributação;
Pedidos de colocação no Estrangeiro;
Informação Jurídica geral;
Legalização de viatura e isenção de Imposto Automóvel;
Assuntos de Segurança Social Estrangeira, comunitária e extracomunitária, (devendo indicar):

Carreira Portuguesa (n.º de anos contributivos / de quando a quando):

Carreira no Estrangeiro (n.º de anos contributivos / de quando a quando):

Descrição do pedido:

Situação face à Segurança Social Portuguesa:

A descontar;
Em situação de desemprego remunerado;
Em situação de baixa remunerada;
Sem atividade desde:

Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,

Vila Nova de Gaia,
  
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele. 
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
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                  Nota: Autoriza o envio de comunicações, no decorrer deste processo, para o endereço electrónico indicado? 
Identificação do requerente
EXMº. SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE GAIA
PEDIDO DE APOIO DO EMIGRANTE
Vem requerer a V. Exª. pedido de apoio de informação sobre:
Situação face à Segurança Social Portuguesa:
Pede deferimento:                                                                            O Requerente / representante,
 
(a) - Indicar a titularidade do direito que lhe confere legitimidade para iniciar o procedimento administrativo ou intervir nele.
  *  - Campos de preenchimento obrigatório.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pág. 1/1
 
 
 
IM/P01.549.01
8.2.1.3144.1.471865.466429
solatd:2222
1.9
	Button2: 
	Button1: 
	checkReadOnly: 0
	Textbox_549_CodPostal_1: 
	Textbox_549_CodPostal_2: 
	Textbox_549_Telefone: 
	Textbox_549_Concelho: 
	Textbox_549_Endereco: 
	Textbox_549_Bi: 
	Textbox_549_Contribuinte: 
	Textbox_549_Nome: 
	Textbox_549_NrPolicia: 
	Textbox_549_ValidadeBi: 
	Textbox_549_Telemovel: 
	Textbox_549_NomeRep: 
	Textbox_549_QualDeRep: 
	Textbox_549_ValidadeBiRep: 
	Textbox_549_BiRep: 
	CheckBox_549_Nao: 0
	CheckBox_549_Sim: 0
	Textbox_549_Email: 
	Textbox_549_Freguesia1: 
	Textbox_549_NrDias: 
	Textbox_549_NrPedido: 
	Textbox_549_DefDia: 
	CheckBox1: 0
	Textbox_549_AtividadeEx2: 
	SignatureField1: 
	ImageField1: 



