
Sou viúva de mineiro
O que faço? 
Quais são os meus direitos e dos meus filhos?
Por favor, viaje para a África do Sul dentro de um 
período de 12 meses depois do falecimento do 
seu marido para submeter a sua petição junto à 
comissão de  compensações.
Por favor leve consigo os seguintes documentos:
• Certificado de casamento ou outro documento que 

prova que viveram maritalmente;
• Certidões de nascimento ou de baptismo dos seus 

filhos;
• Certidão de óbito do seu marido;
• Uma declaração sua como viúva que irá preencher 

num formulário especial;
• Valor gasto nas despesas de funeral;
• Historial de trabalho do falecido (folha de salário, 

contrato de trabalho, etc.);
• Facturas do hospital – contacte a TEBA (WENELA).
• Quais são os meus direitos?
Nos primeiros dois meses irás receber a pensão que 
o seu marido iria receber se por algum motivo fosse 
considerado 100% desabilitado.  Depois dos dois 
meses irá receber 40% do mesmo valor todos os 
meses até ao fim da sua vida. 
Quais são os direitos dos meus filhos?
Cada filho (incluindo adoptados e enteados) abaixo 
de 18 anos de idade têm direito a 20% da pensão 
mensal  do falecido, pago todos os meses até que a 
criança complete os 18 anos de idade. Se a criança 
tiver alguma deficiência mental ou fisicamente 
desabilitado o pagamento pode continuar para além 
dos 18 anos de idade.

Para assistência por favor contacte:
SATAS (RSA): Serviços de Administração do trabalho  
    na África do Sul
Endereço:  Cnr. 7 Melle Street & Smit Street,   
    Braamfontein, 2001
Tel:    +27 (011) 339 5806

AMIMO:  Delegação da AMIMO na     
(RSA)   África do Sul 
Endereço:  Room 219, 2nd floor, 87 Dekorte    
    Street, Braamfontein, 2001
Tel:    +27 78 247 3933

AMIMO:  Delegação da AMIMO em   
(Moz)   Moçambique
Endereço:   Avenida Romão Fernandes 
    Farinha, Nr. 904, 2nd  floor, Maputo
    Bairro de Inhambene, EN1 – Xai Xai, 
    Gaza – Bairro Avecontas, EN1 –    
    Maxixe – Inhambane
Tel:    +258 21 40 1101
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