
 

 
 
 
 
 

 
QUEM SE DEVE AVISAR? 

 
 
 
 
 
 
O SERVIÇO DE PENSÕES ENVIARÁ AOS SUCESSORES DO FUNCIONÁRIO OU AGENTE AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

ü Documentos a preencher: formulários com os dados pessoais e bancários; 
ü Documentos a enviar: certidão de óbito e, se for caso disso, os dados do notário 

responsável pela liquidação da herança; 
ü Informações úteis sobre os serviços postos à disposição dos sucessores (seguro 

de doença, serviços sociais). 
 

O QUE ESTÁ PREVISTO PARA OS SUCESSORES 
• Em caso de morte de um beneficiário do Regime Comum de Seguro de Doença, ou 

de pessoa segurada em função deste, é concedido um subsídio fixo para as 
despesas funerárias, no valor de 2 350 euros. Deve notar-se que se a pessoa 
falecida estiver segurada em regime de complementaridade ou beneficiar de uma 
pensão de sobrevivência é deduzido do subsídio o montante da mesma natureza 
recebido no âmbito de outro sistema; 

• Se for caso disso, a pensão do falecido continua a ser paga ao cônjuge sobrevivo 
ou aos filhos a cargo nos três meses subsequentes ao mês do óbito; 

• A pensão de sobrevivência começa a ser paga no final de cada mês, a partir do 
quarto mês subsequente ao mês do óbito; 

• Se for atribuída uma pensão de sobrevivência com filhos a cargo, os abonos de 
família continuam a ser pagos; 

• O titular de uma pensão de sobrevivência tem direito à cobertura do RCSD, seja a 
título primário ou complementar, se desejar continuar a utilizar o seu sistema 
nacional de segurança social; 

• Para o titular de uma pensão de órfão que esteja a cargo do viúvo/da viúva, a 
situação permanece inalterada, uma vez que continua a cargo do progenitor 
sobrevivo – a título complementar, se estiver coberto pelo sistema nacional do 
progenitor, ou a título primário, se não estiver coberto; 

• O titular de uma pensão de órfão que contribua ele próprio para o RCSD, tem 
direito à cobertura a título primário do RCSD; 

• O cônjuge sobrevivo e os filhos a cargo devem pagar impostos sucessórios: 
- sobre o património imobiliário do falecido, no(s) país(es) em que se situa(m) o(s) 
bem(ns) 
- sobre o património mobiliário do falecido, no país do domicílio fiscal do falecido; 

• O cônjuge sobrevivo e os filhos a cargo ficam sujeitos ao imposto comunitário 
sobre as pensões pagas pelas instituições comunitárias. 

 
DILIGÊNCIAS A EFETUAR PELAS FAMÍLIAS RELATIVAMENTE ÀS AUTORIDADES 

• Contactar uma agência funerária; 
• Solicitar uma certidão de óbito junto da autoridade competente; 
• Informar as autoridades competentes (autoridades locais, consulado); 
• Contactar um notário. 

 
EM CASO DE NECESSIDADE, OS ASSISTENTES SOCIAIS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DAS 
FAMÍLIAS  
 
 
                                                                                                                          
         

 
 
 
  

Correio electrónico 
 

PMO-SURVIE@ec.europa.eu 

INFORMAÇÕES ÚTEIS EM CASO DE  
 MORTE DE UM FUNCIONÁRIO OU AGENTE 

- TITULAR DE UMA PENSÃO - 
 

PMO 
Telefone: + 32 2 295 20 17 

Fax: + 32 2 296 53 73 
 

SERVIÇOS SOCIAIS 
TEL: (+32)-2-295.90.98 
FAX: (+32)-2-297.98.98 

 
Correio eletrónico: HR-BXL-AIDE-PENSIONNES@ec.europa.eu 
 


