
COMO FAZER… UMA DECLARAÇÃO! CF 06 
Seleção e organização da informação: Prof. António Pereira (abril de 2022) 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

A declaração é um documento utilizado quando se deseja fazer alguma afirmação ou comprovação de 

algo que não possui outro documento formal. A declaração assume um compromisso, o afirmar de uma 

verdade. Para a legitimar, apresentam-se documentos pessoais e outros dados relevantes para o assunto 

bem como a assinatura. 

A declaração pode apresentar diferentes formas a depender da sua função social. Desse modo, podemos 

falar em tipos de declaração, como declaração de residência, declaração de trabalho e outros. 

Neste tipo de texto, o(s) autor(es) exprime(m) uma opinião, um conceito, uma declaração ou uma 

observação sobre determinado assunto ou facto. A sua principal função é elaborar, por meio da escrita, 

um documento oficial que valha como prova da emissão dessa mensagem ou da responsabilização sobre 

algo. 

A declaração pode ser utilizada em diversos contextos em que o cidadão necessita comprovar a 

veracidade de algo. Assim, podemos listar alguns tipos de declarações mais comuns: declaração de 

residência, de matrícula, de funções desempenhadas, de testemunho, etc. 

A declaração estrutura-se com o nome “DECLARAÇÃO” (exemplo: DECLARAÇÃO DE 

MATRÍCULA), centrado no topo da página. Segue-se o texto, que costuma iniciar-se com a afirmação 

“Declaramos para os devidos efeitos” ou “Declaro para os devidos efeitos”.  

O autor da declaração faculta os seus dados relevantes para o documento e a sua posição profissional ou 

civil e, por fim, a mensagem principal que deseja declarar. No final da página, escreve-se o local e a data 

e assina-se. 

Pela aplicação em amplos contextos, a declaração pode apresentar diferentes informações, tamanhos e 

conteúdos. No entanto, apesar de tal abrangência, as características mencionadas são comuns à maioria 

das declarações. 
 

 
 

Exemplo: 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO 
 

Eu, Mário Gomes Vieira, Chefe dos Serviços Administrativos da empresa “Segurança é Connosco!” 

declaro, para os devidos efeitos, que Luís Pereira Mamadu, portador do Cartão de Cidadão n.º 768206, é 

funcionário da nossa empresa, exercendo atividades de segurança, cumprindo, de segunda a sexta-feira, 

o horário de trabalho das 8h00 às 17h30.      
 

Fonte: www.preparaenem.com/portugues/declaracao.htm (com adaptações) 
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