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num Estado-Membro da UE
O que é um PD U1?
O formulário PD U1 é necessário para requerer o subsídio de desemprego num Estado-Membro
da UE. Nele consta o tempo que trabalhou na Suíça e o montante do salário auferido. É emitido
por uma Caixa de Desemprego suíça.
Quem precisa dele?
Cidadãos de um Estado-Membro da EU que trabalharam na Suíça e que querem se inscrever
num Centro de Emprego de um Estado Membro da UE necessitam do formulário PD U1. Desta
forma são atestados os períodos de seguro adquiridos na Suíça e contabilizados no estrangeiro.
O que deve apresentar?
A sua Caixa de Desemprego necessita dos seguintes documentos:
»» Formulário de «Requerimento para emissão de um PD U1»1
»» Formulário da «Declaração internacional da entidade empregadora»1

Importante: É necessário uma declaração da entidade empregadora de todas as empresas para as
quais trabalhou na Suíça. O comprovativo da duração da sua actividade laboral na Suíça varia,
dependendo do país de origem. Para mais informações consulte a segunda página do formulário
«Requerimento para emissão de um PD U1».

»» Folhas de pagamento ou certificados de salários dos últimos 3 anos
»» Fotocópia do seu documento de identificação (Passaporte / BI)
1) Encontra os formulários em www.alk.unia.ch/internationales

Para onde deve enviar a sua documentação?
Se já recebeu subsidio de desemprego na Suíça, deve requerer o PD U1 na Caixa de
Desemprego competente durante o período em que esteve desempregado. Caso contrário
pode dirigir-se a uma Caixa da sua escolha. Os endereços de todas as Caixas de pagamento
da Caixa de Desemprego da Unia encontram-se em www.alk.unia.ch/zahlstellenverzeichnis.
Solicitar com antecedência!
Peça o PD U1 com antecedência – ainda durante o período de pré-aviso. O subsídio de
desemprego não é pago de forma retroactiva mas apenas a partir da data de inscrição,
por conseguinte, deve inscrever-se como desempregado o mais rapidamente possível,
de contrário perde uma parte do subsídio.
O PD U1 ser-lhe-á entregue no prazo de uma semana, assim que a Caixa de Desemprego
receber a sua documentação completa. Também pode solicitar o formulário se residir no
estrangeiro.
Ainda tem dúvidas?
Consulte o site www.alk.unia.ch ou contate uma Caixa de pagamento da Caixa de
Desemprego da Unia.
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