
 

 

 

 
Nova forma de pagamento de benefícios brasileiros e m Portugal 

 
Local, dd/mm/aaaa 

Ao(a) Senhor(a):  

Endereço 
Cidade: 
UF:  
CEP 
 
 
 Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
 
1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunica que, os benefícios previdenciários 
brasileiros pagos em Portugal serão depositados diretamente na conta-corrente indicada pelo beneficiário 
e a transferência dos valores não terá custo.  

 
2. Para fazer a indicação da conta-corrente para depósito dos créditos dos benefícios, o segurado 
deverá preencher o formulário anexo e enviá-lo, juntamente com um comprovante de titularidade da conta 
corrente e cópias da identidade e do CPF brasileiro, para a Agência de Previdência Social de 
Atendimento de Acordos Internacionais em São Paulo, no seguinte endereço: Rua Santa Cruz, nº 747, 1º 
subsolo, Vila Mariana, São Paulo, CEP: 04121000. Ressaltamos ainda que a conta corrente deve ser 
individual, não sendo permitida a utilização de conta conjunta. 

 
3. A nova forma de pagamento terá as seguintes características: 

 
a)  O Banco do Brasil – BB será responsável pela remessa mensal dos pagamentos 
brasileiros em território português; 

 
b)  O segurado poderá escolher a instituição bancária em Portugal para recebimento do 
benefício previdenciário, indicando uma conta-corrente ou abrir uma conta no Banco do Brasil 
daquele país; 

 
c)  O valores referentes aos custos de manutenção da conta-corrente serão de 
responsabilidade do próprio segurado; 

 
 

4. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre pagamentos de benefícios brasileiros em Portugal, 
basta acessar o site do Ministério da Previdência Social: www.previdencia.gov.br / assuntos 
internacionais. No Brasil, a Central 135 também estará apta a responder aos questionamentos. 

 
5. Caso tenha o interesse em receber o pagamento do seu benefício no Banco do Brasil em 
Portugal, relacionamos a seguir as agências: 
 
 
 Atenciosamente, 
 
Pelo INSS     Pelo Banco do Brasil 
 
_____________________    _____________________________ 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXO 
 

• Agência Marquês de Pombal  
Praça Marquês de Pombal, 16 
1269-134 Lisboa 
Tel: (351) 21 330 4247 
Gisele Silva – (gisele.silva@bb.com.br) 
Catarina Araújo – (catarina.araujo@bb.com.br) 

 
• Agência Cascais  

Passeio Carlos Andrade Teixeira, nº 7 e 8 - Edifício Baía Center 
2765-409 Cascais 
Tel: (351) 21 482 2405 
Hugo Palhas – (hugo.palhas@bb.com.br)  
Francisco Pipa (francisco.pipa@bb.com.br) 
 

• Agência Porto  
Av. de França, 256 
4050-276 Porto 
Tel.: (351) 22 831 3156 
Aline Simeão (aline.simeao@bb.com.br) 
Tatiana Araújo (mariatatyana@bb.com.br) 

 
• Agência Parque das Nações  

Av. D. João II, Loja G104A - Piso 0 (dentro da Gare do Oriente) 
1990- 233 Parque das Nações – Lisboa 
Tel.: (351) 21 894 8122 
Elisângela Oliveira (elisangela.oliveira@bb.com.br) 
David Martins (david.martins@bb.com.br) 

 
• Agência Costa da Caparica  

Rua dos Pescadores, 35 
2825-388 Costa da Caparica – Almada 
Tel.: (351) 21 291 0270 
Viviane Lopes (viviane.lopes@bb.com.br) 
Débora de Salles (debora.salles@bb.com.br) 
 
O Banco do Brasil em Portugal disponibiliza, ainda, as seguintes soluções:  

• Conta Poupança; 
• Conta à Ordem em euros ou dólares; 
• Crédito Pessoal e Limite de Descoberto; 
• Cartão de Débito e Crédito Internacional; 
• Saque do Brasil (levante em euros, diretamente da sua conta ordem 
ou poupança no Brasil); 
• BB Remessa (maneira mais fácil e segura de enviar o seu dinheiro para o 
Brasil). 

 
 


