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Circular n.º 8/2021 Entreajuda – Concessão de crédito aos trabalhadores. 
 

MODELO A 
 

DECLARAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA 

Eu, abaixo assinado, ____________________(nome completo), (estado), com 
a categoria profissional de _________________, residente na Rua _________________________, n.º___ em 
_______, portador do C.C. n.º_________________; com o número de Contribuinte ___________________, 
declaro de livre vontade e de boa fé, o seguinte: 

Em ___ de _______________, do corrente ano, na qualidade de trabalhador 
da empresa “_____________________, ___”, sociedade com sede na Rua __________________, n.º____, em 
________, a minha solicitação, obtive da mesma Empresa um empréstimo monetário, no valor 
de  _____,__Euros (por extenso). 

O empréstimo foi concedido livre de encargos e juros, enquanto 
permanecer no Quadro de Pessoal da referida Empresa. No caso de cessação do Contrato de 
Trabalho, por qualquer das modalidades previstas na lei, desde já autorizo a Empresa a 
proceder á retenção dos valores que me forem devidos, como direitos adquiridos, para 
amortização da divida. E, a partir dessa data, o valor em divida, remanescente, vencerá juros, 
á taxa legal, até integral pagamento. Todos os encargos para a sua cobrança judicial serão da 
minha responsabilidade. 

O pagamento da divida, por mim contraída, será amortizada em 
prestações, mensais e sucessivas, de ____%(por extenso) da retribuição mensal líquida que 
me é devida. No caso da cessação do contrato, a percentagem matem-se sobre o último valor 
sobre o qual incidia a prestação. 

O empréstimo foi concedido por minha exclusiva iniciativa e 
solicitação e destina-se a fazer face a despesas imprevistas. 

A presente Declaração foi por mim redigida de livre vontade; e em 
tudo está de acordo com o meu querer pelo que, de livre vontade vou datar e assinar a 
mesma. 

 

   __________, de ____ de __________________de 20___ 

      O Declarante, 
         (assinatura completa) 
 

INSTRUÇÕES (que não se escrevem): 
 Declaração em papel branco; 
 A declaração tanto pode ser totalmente manuscrita (o preferido) pelo Trabalhador; como 

escrita ao computador, datada e assinada; 
 Se manuscrita, deve ser feita em papel c/ linhas; 
 A assinatura é sempre completa e deve ser conferida com a constante do BI; ou, C.C.; 
 Tirar fotocópia do BI ou CC e agrafar ao exemplar que fica na Empresa; 
 Se ocupar mais de uma folha, a 1ª folha deve ser rubricada; 
  O Trabalhador deve ficar com uma cópia da Declaração; 
 Atenção á data; 
 Em princípio, o desconto mensal não deve exceder um sexto da retribuição. Pode elevar-se 

a prestação; mas, não esquecer que uma prestação mensal elevada pode asfixiar, 
monetariamente o Trabalhador, --- veja o n.º 3, art.º 279, Código Trabalho. 


