
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAR UNIÃO DE FACTO NA  
AÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR DO IASFA, I.P. 

 

 

SE A PESSOA QUE VIVE EM UNIÃO DE FACTO COM O(A) BT TIVER CARTÃO ADM: 

 Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Direção do IASFA, I.P. 

(anexo 1); 

 Boletim de atualização de dados do IASFA, devidamente preenchido e assinado 

pelo titular; 

 Fotocópia do Cartão ADM atualizado da pessoa que vive em união de facto com 

o(a) BT; 

 

SE A PESSOA QUE VIVE EM UNIÃO DE FACTO COM O(A) BT NÃO TIVER CARTÃO ADM: 

 Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Direção do IASFA, I.P. 

(anexo 1); 

 Boletim de atualização de dados do IASFA, devidamente preenchido e assinado 

pelo titular; 

 Certidão de nascimento narrativa completa do(a) companheiro(a); 

 Declaração de IRS Conjunta acompanhada dos respetivos anexos; ou certidão 

de sentença judicial reconhecendo a união de facto; ou declaração de 

identidade e domicílio fiscal; 

 Declaração da Junta de Freguesia atestando a situação de união de facto; 

 

SE A PESSOA QUE VIVE EM UNIÃO DE FACTO COM O(A) BT TIVER NACIONALIDADE 

ESTRANGEIRA: 

 Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho de Direção do IASFA, I.P. 

(anexo 1); 

 Boletim de atualização de dados do IASFA, devidamente preenchido e assinado 

pelo titular; 

 Certidão de nascimento narrativa completa do(a) companheiro(a); 



 Declaração de IRS Conjunta acompanhada dos respetivos anexos; ou certidão 

de sentença judicial reconhecendo a união de facto; ou declaração de 

identidade e domicílio fiscal; 

 Declaração da Junta de Freguesia atestando a situação de união de facto; 

 Autorização de residência ou do pedido da sua renovação; ou fotocópia do 

Cartão de Cidadão. 

 

 

 

! A pessoa a inscrever deverá ser solteiro ou divorciado há mais de dois 

anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

 Exmo Sr. Presidente do Conselho Diretivo do IASFA  

 

 

 

 

 

(nome do/a BT – Posto – NIM), solicito a vossa excelência autorização para 

que seja integrada/o no meu agregado familiar (nome da companheira /o), ao 

abrigo do nº 3 do Artº 2º da Portaria 1238/2010 de 14 de Dezembro – 

Regulamento dos Beneficiários do IASFA, I.P.  

 

 

 

 

Pede deferimento  

 

(data e assinatura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


