
DECLARAÇÃO  

ADESÃO AO Decreto-Lei n.º 10-J/2020 

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março, Eu/Nós, 

____________________, NIF n.º _______, e______________________, NIF n.º ______ 

titulares da conta DO nº ___________, na qualidade de cliente(s) com crédito à habitação própria 

permanente  (nº ____________) em dívida à instituição financeira CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

MÚTUO DE TORRES VEDRAS, CRL, declaro(amos) que pretendo(emos) aderir às condições de 

moratória (indicar a opção): 

 Benefício da Moratória de acordo com o n.º 1 do Artigo 4.º do vigora até ___ de _______ de ___* 

 Beneficio da Moratória de acordo com o n.º 1 e 2 do Artigo 4.º do vigora até ___ de __________ 

de ______ (apenas suspensão dos reembolsos de capital)* 

*O presente decreto lei vigora até ___ de ____________ de _______. 

Findo a vigência do presente decreto lei, conforme estabelece o art.º 4.º n.º 1 c) será estendido 

automaticamente o plano contratual de pagamento de todos os contratos abrangidos por estas 

medidas, sendo igualmente prolongados todos os elementos associados aos contratos abrangidos 

pela medida, incluindo garantias. 

Declaramos, sob compromisso de honra, que as condições de acesso às medidas de apoio, referidas 

no Anexo da presente carta são fiéis e correspondem à verdade. 

Esta declaração de Adesão, será analisada pela Instituição CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

MÚTUO DE TORRES VEDRAS, CRL, que analisará se o proponente cumpre com todos os requisitos 

exigidos para poder aceder às condições de moratória expressas no supra referido Decreto-Lei n.º 

10-J/2020 de 26 de março. 

NOTA: Para futuros contactos da CCAMTV, autorizo e indico o meu endereço electrónico (mail), para 

onde deverá ser remetida a resposta a esta declaração de adesão   

____(Email)_________________ 

Torres Vedras, ______ de ________ de _______ 

____________________________________________________ 

Assinatura dos titulares do crédito conforme documento de identificação 

 



ANEXO 

assinalar a situação em que se encontra pelo menos um dos Mutuários 

 

☐ Estou / Um de nós está / Ambos estamos em situação de isolamento profiláctico, conforme 

estabelecido no Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de Março;  

☐ Estou / Um de nós está doente / Ambos estamos doentes, conforme estabelecido no 

Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de Março; 

☐ Encontro-me / Um de nós encontra-se a prestar assistência a filho(a/s) ou neto(a/s), 

conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de Março; 

☐ Fui / Um de nós foi colocado / Ambos fomos colocados em redução de horário de trabalho 

ou em suspensão de contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial; 

☐ Estou / Um de nós está / Ambos estamos em situação de desemprego registado no 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.;  

☐ Sou / Um de nós é trabalhador elegível / Ambos somos trabalhadores elegíveis para o 

apoio extraordinário à redução da actividade económica de trabalhador independente, nos 

termos do disposto no Artigo 26º do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de Março;  

☐ Sou / Um de nós é trabalhador / Ambos somos trabalhadores de entidades cujo 

estabelecimento ou actividade foi objecto de encerramento determinado durante o período 

de estado de emergência, nos termos do disposto no Artigo 7º do Decreto nº 2-A/2020, de 

20 de Março. 


