
Declaração de escalão de Abono de Família 
para Crianças e Jovens – Como requerer 

 

A Segurança Social já disponibilizou um serviço online que possibilita a qualquer cidadão comunicar com 

esta entidade através da internet: Segurança Social Direta. 

 

Através deste serviço pode obter a Declaração de escalão para Abono de Família para Crianças e Jovens 

para efeitos de Ação Social Escolar. 

Como aceder à Segurança Social Direta 

 Se já tem palavra passe 

Preencher os dados de acesso: 

o NISS (Número de Identificação da Segurança Social); 

o Palavra-chave. 

 

 Se tem cartão de cidadão e leitor de cartões 

Ligue o leitor de cartões e verifique que o software está corretamente instalado. 

o Insira o cartão no leitor; 

o Clique no botão para aceder; 

o Introduza o PIN de autenticação; 

o Entre na sua área reservada da Segurança Social Direta. 

https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin
https://app.seg-social.pt/sso/login?service=https%3A%2F%2Fapp.seg-social.pt%2Fptss%2Fcaslogin


 

 Se ainda não está registado e pretende efetuar o seu registo siga os seguintes passos: 

o Clique em Efetuar registo  

o Insira o seu Número de Identificação da Segurança Social (NISS) 

o Clique em Não sou um robô 

o Valide a imagem apresentada 

o Clique em Prosseguir 

o Leia os Termos e condições do serviço e se concordar com os mesmos, clique em Li e 

aceito os termos e condições do serviço 

o Preencha todos os dados que lhe são solicitados. 

 

(Em caso de dúvidas consulte este link). 

 

Como obter a Declaração de escalão para Abono de Família para Crianças e Jovens na 

Segurança Social Direta 
 

Depois de aceder e entrar na Segurança Social Direta, para obter a Declaração de escalão de abono 

deverá seguir estes passos: 

1. Aceder ao separador “PEDIDOS”; 

2. Em “Efetuar Pedidos” clicar em “Declaração de Situação – Prestações Familiares”; 

3. Selecionar o(s) processo(s) do qual é titular ou recebedor; 

4. Selecionar o teor da declaração que pretende ver emitida; 

5. Imprimir a declaração. 

Salienta-se que esta declaração de escalão de Abono de Família não será enviada por carta. 

https://app.seg-social.pt/ssd/faq.aspx

