
Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial 

30 de Novembro de 2010



Regime Geral dos TCO’s:

É o regime aplicável aos trabalhadores que exercem actividade por

conta de outrem, e que lhes confere o direito de auferir prestações

substitutivas dos rendimentos do trabalho, quando se verifique uma

eventualidade.

Compreende o regime aplicável:

 À generalidade dos TCO’s;

 Aos trabalhadores integrados em categorias ou situações específicas;

 Às situações equiparadas a TCO.



Principais alterações introduzidas no Regime Geral 

visam: 

1. A simplificação do cumprimento da obrigação

contributiva;

2. A aproximação da protecção social dos

trabalhadores ao rendimento real;

3. A adequação do esforço contributivo com base

no custo da protecção social garantida;



O Código regula: 

1. Âmbito de Aplicação

2. Relação Jurídica de Vinculação

3. Relação Jurídica Contributiva



Âmbito de Aplicação

 Trabalhadores

 Entidades Empregadoras



Âmbito de Aplicação (cont.)

Trabalhadores abrangidos:

○ Exercem actividade profissional remunerada ao

abrigo de contrato de trabalho;

○ Pessoas singulares equiparadas a TCO’s.



Âmbito de Aplicação (cont.)

Trabalhadores excluídos:

○ Trabalhadores abrangidos pelo Regime de

Protecção Social Convergente;

○ Trabalhadores que tenham optado nos termos da

lei pelo regime pelo qual estão abrangidos, desde

que, de inscrição obrigatória.



Âmbito de Aplicação (cont.)

Entidades Empregadoras:

○ Pessoas Singulares ou Colectivas que beneficiem da

actividade de trabalhadores;

○ Independente da natureza ou finalidades

prosseguidas.



Âmbito Material

Protecção social conferida nas eventualidades:

○ Doença

○ Parentalidade (maternidade, paternidade e adopção)

○ Desemprego

○ Doenças Profissionais

○ Invalidez

○ Velhice

○ Morte



Identificação no SS

Facto: 
Nascimento

Atribuição de 
NISS

Inscrição no Sistema 
Previdencial da SS

Facto: Início de 
Relação de 

Trabalho (TCO 
ou TI) ou 

Manifestação 
de Vontade 

(SSV) 

Contribuintes e 
Beneficiários

Única e Vitalícia

Enquadramento no 
RG dos TCO

Facto: 

Nova Relação 
de Trabalho  
com nova EE

Entidade 
Contribuinte e 
Trabalhador 

Direitos e 
Obrigações

Relação Jurídica de 
Vinculação ao 

Sistema Previdencial 
da SS

Relação 
Jurídica 

Contributiva: 
Obrigações 

(Contribuições)

Código 
Contributivo

Relação 
Jurídica 

Prestacional: 
Direitos 

(Prestações)

Legislação 
Avulsa para 

cada Prestação



Do Trabalhador

Comunicação

• Responsável: Entidade empregadora.

• Meio: por escrito ou através do site da SS

• Prazo:  Nas 24 horas anteriores ao início da produção de 
efeitos do contrato de trabalho. Há excepções.

Inscrição

• Responsável: Instituição de SS competente

• Produz efeitos à data do início da actividade profissional

• Só  ocorre aquando da primeira actividade profissional

Enquadramento

• Responsável: Instituição de SS competente

• Produz efeitos à data do início da actividade profissional

• Ocorre sempre que há início de actividade profissional e/ou 
alteração de entidade empregadora.



Comunicações obrigatórias para a EE:
○ Comunicação de admissão tem novo prazo: 24 horas antes

do início da produção de efeitos do contrato;

○ Declaração da modalidade de contrato de trabalho no início
do contrato e sempre que se verificarem alterações;

○ Declaração da cessação ou suspensão e motivo.

Incumprimento: 
○ Presunção da manutenção da relação laboral, mantendo-se a

obrigação contributiva (excepto quando alteração é do
conhecimento oficioso da SS);

○ Nova contra-ordenação (leve).



Inscrição:

○ Oficiosamente:

 Na data de participação de início de actividade;

 Na data da sua constituição nos seguintes casos:

- Regime especial de constituição imediata de sociedades e
associações;

- Regime especial de constituição on-line de sociedades;

- Criação imediata de representações permanentes de entidades
estrangeiras.

○ Na data de admissão do 1.º trabalhador no caso de pessoas singulares.

Produção de efeitos da inscrição: 

○ Na data declarada para efeitos fiscais;

○ Na data do início do exercício de actividade do 1.º trabalhador no caso
de pessoa singular.



Comunicações obrigatórias relativas à EE:

○ Alteração de elementos: identificação, início, suspensão ou cessação
de actividade, (pode ser cumprido perante a administração fiscal
ou obtido oficiosamente).

○ As ISS’s podem solicitar elementos que não sejam obtidos
oficiosamente ou suscitem dúvidas.

No caso de incumprimento:

o Contra-ordenação leve;

o Contra-ordenação leve no caso de falta de resposta a solicitações
das ISS’s no prazo 10 dias, grave nas demais situações.



Sistema 
Previdencial

Entidade 
Empregadora

Trabalhador

Vinculação do Trabalhador ao 

Sistema Previdencial

Vinculação da EE 

ao Sistema Previdencial

Vinculação do Trabalhador à EE 

no Sistema Previdencial



 Objecto: 

o Efectivação do direito à segurança social

o Financiamento do Sistema Previdencial

 Responsabilidade pelo cumprimento da 

obrigação contributiva:

o Entidade empregadora  Entidade Contribuinte



 Obrigações dos Contribuintes:

o Entrega da Declaração de Remunerações

o Pagamento regular das contribuições e quotizações



Obrigações dos Contribuintes 

Alterações introduzidas no Código:

Antes Código Após Código

Prazo entrega da DR De 1 a 15 do mês seguinte 

àquele a que diz respeito.

De 1 a 10 do mês seguinte 

àquele a que diz respeito.

Prazo pagamento das 

contribuições e quotizações

De 1 a 15 do mês seguinte 

àquele a que diz respeito.

De 10 a 20 do mês seguinte 

àquele a que diz respeito.

Suprimento oficioso da DR Apenas em sede de 

fiscalização.

É possível a actuação 

automática do sistema. 

Suporte da DR Regra: por transmissão 

electrónica (www.seg-social.pt). 

Excepção: EE’s com menos de 

10 pessoas ao serviço 

(papel ou transmissão 

electrónica).

Regra: por transmissão 

electrónica (www.seg-social.pt). 

Excepção: pessoas singulares 

com 1 pessoa ao serviço 

(papel ou transmissão 

electrónica).

http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/


Obrigações dos Contribuintes 

Principais alterações em caso de incumprimento:

○ Não inclusão de trabalhador na DR: contra-ordenação

muito grave;

○ Falta de entrega de DR ou de elementos da DR: contra-

ordenação leve se cumprida nos 30 dias seguintes e grave

nas demais situações;

○ Utilização de suporte da DR diferente do previsto no

Código determina rejeição da DR, sendo considerada como

não entregue.



 Determinação das contribuições e quotizações:

1. Alterações à Base de Incidência Contributiva

2. Alterações às Taxas Contributivas

Base de incidência contributiva x Taxa contributiva



Bases de Incidência Contributivas

 Base de Incidência Contributiva:

Remunerações reais ou convencionais sobre as quais incidem as
taxas contributivas para efeitos de apuramento do valor das
contribuições e quotizações:

o Remuneração real: corresponde à remuneração
ilíquida devida em função do exercício da
actividade profissional ou decorrente da cessão
do contrato de trabalho.

o Remuneração convencional: fixada por referência ao
valor do IAS.



Delimitação da base de incidência contributiva:

1. Prestações remuneratórias pecuniárias ou em espécie, devidas nos

termos do contrato, das normas que o regem ou dos usos, como

contrapartida do trabalho (n.º 1 do artigo 46.º);

E ainda,

2. As que sejam atribuídas ao trabalhador com carácter de

regularidade, em dinheiro ou em espécie, directa ou indirectamente

como contrapartida da prestação de trabalho (n.º 5 do artigo 46.º)



Conceito de Regularidade (artigo 47.º):

Considera-se que uma prestação reveste carácter de

regularidade, quando constitui direito do trabalhador, por se

encontrar pré-estabelecida segundo critérios objectivos gerais,

ainda que condicionais por forma a que este possa contar com

o seu recebimento, independentemente da frequência da

concessão.



Bases de Incidência Contributivas

Novas componentes (cont.):

oValores efectivamente devidos a título de despesas de representação desde

que se encontrem pré-determinadas e dos quais não tenham sido prestadas

contas até ao termo do exercício (alínea n);

oAjudas de custo, abonos de viagem, despesas de transporte, abonos de

instalação e outras equivalentes (alínea p);

oAbonos para falhas (alínea q);

oDespesas da EE com utilização pessoal de viatura automóvel (alínea s);

oDespesas de transporte, suportadas pela EE para custear deslocações em

benefício dos trabalhadores, com excepções (alínea t);

oCompensação por cessação do CT por acordo apenas quando tem direito a

prestações de desemprego (alínea v);

o Importâncias auferidas por utilização de automóvel próprio a serviço da EE

(alínea z).



Base de Incidência Contributiva

Novas componentes:

Para as seguintes componentes remuneratórias o limite previsto no CIRS

pode ser acrescido até 50%:

p) Ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de transporte, abonos de

instalação e outras equivalentes;

q) Abonos para falhas;

v) Compensação por cessação do contrato de trabalho por acordo, apenas

nas situações com direito a prestações de desemprego;

z) As importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio em

serviço da entidade patronal.

Se resultar da aplicação de IRCT.



Bases de Incidência Contributivas

Novas componentes com entrada em vigor diferida:
Após regulamentação

oMontantes atribuídos a título de participação nos lucros da empresa, se não

estiver assegurada pelo contrato uma remuneração certa, variável ou mista

adequada ao seu trabalho (alínea r);

oValores dispendidos pela EE em aplicações financeiras, (seguros do ramo vida,

fundos de pensões, PPR’s ou regimes complementares de segurança social)

quando sejam objecto de resgate, adiantamento, ou em qualquer caso de

recebimento de capital antes da data da passagem à situação de pensionista,

ou fora dos condicionalismos legalmente definidos (alínea x);

o Prestações relacionadas com o desempenho da empresa quando quer no

respectivo título atributivo quer pela sua atribuição regular e permanente

revistam carácter estável independentemente da variabilidade do seu

montante (alínea aa).



Base de Incidência Contributiva

USO PESSOAL DE VIATURA AUTOMÓVEL (Artigo 46.º - A)

Sempre que tal se encontre previsto em acordo escrito entre o trabalhador e a entidade

empregadora do qual conste:

a) Afectação em permanência ao trabalhador de uma viatura concreta;

b) Que os encargos com a viatura e sua utilização sejam integralmente suportados pela

entidade empregadora;

c) Menção expressa da possibilidade de utilização para fins pessoais ou da possibilidade

de utilização 24 horas por dia e o trabalhador não se encontre sob regime de IHT.

Ou

Afectação em permanência ao trabalhador de uma viatura concreta com expressa

possibilidade de utilização nos dias de descanso semanal excepto nos meses em que

o trabalhador prestar trabalho suplementar em:

a) 2 ou mais dias de descanso semanal obrigatório ou,

b) 4 dias de descanso semanal obrigatório ou complementar.



Base de Incidência Contributiva

Valores que passam a estar excluídos da base de

incidência contributiva:

o Subsídios concedidos para compensação de encargos familiares (lares

de idosos e outros serviços ou estabelecimentos de apoio social);

o Importâncias referentes ao desconto concedido aos trabalhadores na

aquisição de acções da própria entidade empregadora ou de

sociedades dos grupos empresariais da entidade empregadora.



Taxas Contributivas

 Taxa Contributiva

o Valor em percentagem, determinado actuarialmente;

o Taxa Contributiva Global: 34,75%

o Entidade empregadora: 23,75%

o Trabalhador: 11%

o Cobre o custo das diferentes eventualidades.



Taxas Contributivas

Desagregação da Taxa Contributiva Global:

oNatureza vertical: por eventualidade, abrangendo todas

as eventualidades do Regime Geral;

oNatureza horizontal: pelas componentes de custo

associadas a cada eventualidade;

oSujeita a revisão quinquenal.



Taxas Contributivas

Nova Desagregação da Taxa Contributiva Global (cont.)

Total
Custo Técnico 

das Prestações
Administração

Solidariedade 

Laboral

Políticas activas de 

emprego e valorização 

profissional

Doença 1,41 1,33 0,03 0,04

Doença Profissional 0,50 0,06 0,00 0,44

Parentalidade 0,76 0,72 0,02 0,02

Desemprego 5,14 3,76 0,09 0,12 1,16

Invalidez 4,29 3,51 0,09 0,12 0,58

Velhice 20,21 19,10 0,48 0,63

Morte 2,44 2,31 0,06 0,08

Total Global 34,75 30,79 0,77 1,45 1,74

Taxa Desagregada (%)Eventualidades



Taxas Contributivas

Nova Desagregação da Taxa Contributiva Global (cont.)

DL 200/99 Código Diferença

Encargos Familiares 2,15 0,00 -2,15

Doença 3,05 1,41 -1,64

Doença Profissional 0,50 0,50 0,00

Maternidade 0,73 0,76 0,03

Desemprego 5,22 5,14 -0,08

Invalidez 3,42 4,29 0,87

Velhice 16,01 20,21 4,20

Morte 3,67 2,44 -1,23

Total Global 34,75 34,75 0,00

Taxa Desagregada (%)Eventualidades



Taxas Contributivas

Regras para fixação de taxas contributivas:

1. Princípio geral de adequação da taxa.

2. Regra de adequação da taxa à modalidade do contrato de

trabalho.

3. Regra de fixação de taxas contributivas mais favoráveis.



Taxas Contributivas

1. Princípio geral de adequação da taxa: 

Novas taxas contributivas são fixadas por referência ao

custo da protecção que integra o respectivo âmbito

material.



Taxas Contributivas

2. Regra de adequação da taxa à modalidade do 

contrato de trabalho:

A taxa contributiva imputável à EE é adequada em

função da modalidade de contrato de trabalho:

Contratos sem termo: - 1 p.p.

Contratos a termo: + 3 p.p.

Entrada em vigor: posterior a 1 Janeiro de 2014



Taxas Contributivas

3. Regra de fixação de taxas contributivas mais 

favoráveis:

Isenção ou redução da taxa contributiva global na parte imputável à 

EE, ao trabalhador ou a ambos; 

Situações previstas:

a) Âmbito material reduzido

b) Natureza não lucrativa

c) Actividade economicamente débil

d) Medidas de estímulo ao emprego

e) Inexistência de entidade empregadora




