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ÂMBITO PESSOAL

Beneficiários/contribuintes: 

a) Abrangidos

- Pessoas singulares que exerçam actividade profissional sem

sujeição a contrato de trabalho ou contrato legalmente

equiparado ou se obriguem a prestar a outrem o resultado da

sua actividade, e não se encontrem por essa actividade

abrangidos pelo regime geral de segurança social dos

trabalhadores por conta de outrem.

- Os cônjuges dos trabalhadores independentes que com eles

exerçam efectiva actividade profissional com carácter de

regularidade e permanência (não tendo actividade aberta nas

finanças).
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b) Excluídos

- Os advogados e solicitadores obrigatoriamente integrados no

âmbito da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores;

- Os titulares de direitos de explorações agrícolas quando os

produtos se destinem predominantemente ao consumo dos titulares

e respectivo agregado familiar;

- Os trabalhadores que exerçam em Portugal, com carácter

temporário, actividade por conta própria e que provem o seu

enquadramento em regime de protecção social obrigatório de

outro país, que inclua, pelo menos, invalidez, velhice e morte.

ÂMBITO PESSOAL



Teresa Fernandes

5

Contribuintes: 

Entidades Contratantes

« As pessoas colectivas e as pessoas singulares com actividade
empresarial, independentemente da sua natureza e das
finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil beneficiem
de pelo menos 80% do valor total da actividade de
trabalhador independente...»

Considera-se como prestado à mesma entidade contratante os
serviços prestados a empresas do mesmo agrupamento
empresarial.

(Art. 140.º na redacção constante da proposta de Lei que aprova
o OE para 2011.)

ÂMBITO PESSOAL
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- O regime dos trabalhadores independentes protege os

beneficiários na:

- Doença;

- Parentalidade (maternidade, paternidade e adopção);

- Doenças profissionais;

- Invalidez;

- Velhice;

- Morte.

ÂMBITO MATERIAL
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 Identificação (atribuição de NISS)

A partir de uma comunicação electrónica que recebe da administração

fiscal, a qual é efectuada sempre que uma pessoa singular inicie

actividade, a Instituição de Segurança Social procede oficiosamente:

 À identificação do trabalhador independente se este ainda

não estiver identificado no sistema de Segurança Social

Ou,

À actualização dos dados se já estiver identificado.

RELAÇÃO JURÍDICA DE VINCULAÇÃO
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 Inscrição e Enquadramento

A partir da mesma comunicação da Administração fiscal a Instituição

de Segurança Social procede à inscrição do trabalhador independente

no Sistema Previdencial (se ele não estiver já inscrito) e enquadra-o no

regime de protecção social dos trabalhadores independentes.

A instituição de segurança social notifica o trabalhador independente

da inscrição e do enquadramento efectuados bem como dos

respectivos efeitos.

RELAÇÃO JURÍDICA DE VINCULAÇÃO



Teresa Fernandes

9

 Produção de efeitos do enquadramento:

1.º Enquadramento :

Após o decurso de pelo menos 12 meses;

 Desde que o rendimento relevante ultrapasse os 6
Indexantes dos Apoios Sociais/ano.

Nota: O trabalhador independente pode sempre requerer a produção
de efeitos antes de verificada qualquer das condições.

Reinicio de actividade:

1.º dia do mês seguinte ao do reinicio.

RELAÇÃO JURÍDICA DE VINCULAÇÃO
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 Cessação do enquadramento:
- O enquadramento cessa com a cessação do exercício de actividade
por conta própria.

-É efectuada de forma oficiosa com base na troca de informação com
a administração fiscal.

-O trabalhador independente cujo rendimento relevante não
ultrapasse o valor de 6 IAS pode requerer a cessação do
enquadramento.

-- A cessação do enquadramento produz efeitos no 1.º dia do mês
seguinte em que cesse a actividade.

RELAÇÃO JURÍDICA DE VINCULAÇÃO
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Obrigação Contributiva do trabalhador independente (nos termos
da proposta de OE para 2011)

 Constitui-se com o inicio dos efeitos do enquadramento, ou da
cessação da isenção.

 Compreende:

- Para os trabalhadores independentes que sejam exclusivamente
produtores ou comerciantes o pagamento das contribuições;

-Para os que prestem serviços, o pagamento de contribuições e a
declaração anual dos valores correspondentes à actividade exercida.

Cumpre-se com o pagamento da contribuição (mensal) e a entrega
da declaração (anual).

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
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Obrigação Contributiva do trabalhador independente (cont.)

 O pagamento das contribuições é mensal e é efectuado até ao dia

20 do mês seguinte àquele a que respeita.

A declaração de serviços prestados é anual e,

- deve ser apresentada até ao dia 15 do mês de Fevereiro do ano

civil seguinte ao que respeita;

- contém o valor total das vendas realizadas, o valor total dos serviços

prestados a pessoas singulares sem actividade empresarial e o valor

total da prestação de serviços por pessoa colectiva e por pessoa

singular com actividade empresarial.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
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Obrigação Contributiva do trabalhador independente (cont.)

 A violação destas obrigações constitui contra-ordenação leve

quando cumprida nos 30 dias subsequentes ao termo do prazo e

grave nas demais situações (art.ºs 152.º, 155.º e 233.º)

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
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Isenção da obrigação de contribuir do trabalhador independente

 Os trabalhadores independentes que acumulem actividade
independente com actividade por conta de outrem desde que
cumulativamente:

 O exercício de actividade por conta de outrem determine o
enquadramento obrigatório em regime de protecção social com
pelo menos o mesmo âmbito de protecção;

 A actividade seja prestada a empresas distintas e que não
tenham entre si relação de domínio ou de grupo;

 Pelo seu exercício aufiram uma remuneração anual igual ou
superior ao valor de 12 vezes o valor do Indexante dos Apoios
Sociais.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA



Teresa Fernandes

15

Isenção da obrigação de contribuir (cont.)

 Pensionistas de invalidez ou velhice ou titular de pensão por risco

profissional com incapacidade para o trabalho igual ou superior a

70%;

 Trabalhadores independentes cujo rendimento relevante não atinja o

valor de 12 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais e que

tenham esgotado o tempo em que lhes é possível contribuir com base

no duodécimo do rendimento (3 anos).

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
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Base de Incidência Contributiva

Constitui Base de Incidência Contributiva do trabalhador

independente o escalão de remuneração determinado por referência

ao duodécimo do seu rendimento relevante.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
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Determinação da Base de Incidência Contributiva

A Base de Incidência Contributiva é composta por 11 escalões de

remuneração convencional determinados em função do valor do

Indexante dos Apoios Sociais.

Valor do Indexante dos Apoios Sociais em 2010:    419,22 €

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
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Escalões Remunerações convencionais 

em % do valor do IAS

1.º 100

2.º 150

3.º 200

4.º 250

5.º 300

6.º 400

7.º 500

8.º 600

9.º 800

10.º 1000

11.º 1200

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
Determinação da Base de Incidência contributiva
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Determinação do Rendimento relevante (nos termos da proposta de Lei 
que aprova o OE para 2011)

O rendimento relevante para efeitos do Código é oficiosamente
apurado pela Segurança Social com base nos valores declarados
para efeitos fiscais e corresponde a:

 70% do valor total dos serviços prestados no ano civil
imediatamente anterior ao momento da fixação da Base de
Incidência Contributiva (Outubro de cada ano para os 12 meses
seguintes);

 20% dos rendimentos associados à produção e venda de
bens no ano civil imediatamente anterior ao momento da
fixação da Base de Incidência Contributiva (Outubro de cada
ano para os 12 meses seguintes).

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Base de Incidência Contributiva
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O rendimento relevante de trabalhador independente

abrangido pela contabilidade organizada corresponde ao

valor do lucro tributável sempre que este valor seja

inferior ao que resulta do critério anterior.

Porém, a Base de incidência contributiva, nestes

casos, não pode ser inferior ao 2.º escalão.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Base de Incidência Contributiva
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Determinação da Base de Incidência Contributiva

 Ao duodécimo do rendimento relevante convertido em percentagem
do Indexante dos Apoios Sociais, corresponde o escalão cujo valor seja
imediatamente inferior.

 O trabalhador independente pode optar por ser posicionado no
escalão abaixo do que lhe corresponde.

 Em inicio ou reinicio de actividade, se o rendimento relevante for
inferior a 12 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais, pode
requerer que a sua Base de Incidência Contributiva seja o duodécimo
do respectivo rendimento com o limite mínimo de 50% do valor do
Indexante dos Apoios Sociais - máximo de 3 anos.

 Cônjuges: Base de Incidência Contributiva é escolhida de entre 1.º
escalão e o que corresponde ao trabalhador independente.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Base de Incidência Contributiva
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Exemplo:

Prestação de serviços = 10.000€

Vendas = 5.000€

RR = 10.000 * 70% + 5.000 * 20% = 8.000

Duodécimo = 8.000/12 = 666,66

% do Indexante dos Apoios Sociais = 666,66/419,22 = 1,59

Escalão correspondente = 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios

Sociais (2.º Escalão)

Base de Incidência Contributiva oficiosa = 1 vez o valor do Indexante

dos Apoios Sociais (1.º Escalão)

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Base de Incidência Contributiva
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Taxa Contributiva

 Trabalhadores independentes em geral – 29,6%

Produtores agrícolas e cônjuges, cujos rendimentos provenham única e
exclusivamente do exercício da actividade agrícola - 28,83%

 Proprietários de embarcações, ainda que integrem o rol de tripulação,
cujos rendimentos provenham única e exclusivamente do exercício da
actividade da pesca local ou costeira - 28,83%

 Apanhadores de espécies marinhas e pescadores apeados, cujos
rendimentos provenham única e exclusivamente do exercício da apanha
de espécies marítimas - 28,83%

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA
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Exemplo:

Prestação de serviços = 10.000€

Vendas = 5.000€

RR = 10.000* 70% + 5.000* 20% = 8.000

Duodécimo = 8.000/12 = 666,66

% do Indexante dos Apoios Sociais = 666,66/419,22 = 1,59

Escalão correspondente = 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios
Sociais (2.º Escalão)

Base de Incidência Contributiva oficiosa = 1 vez o valor do Indexante
dos Apoios Sociais (1.º Escalão)

Taxa – 419,22€ x 29,6%

Contribuição – 124€. (Actualmente se optar pelo 1.º escalão paga
201,2€ ou 159.7€ consoante tenha ou não protecção na doença e
doença profissional)

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Taxa Contributiva
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 A obrigação contributiva das entidades contratantes (nos termos da

proposta de OE para 2011)

constitui-se no momento em que a instituição de segurança social

apura oficiosamente o valor dos serviços que lhe foram prestados;

 Compreende o pagamento anual de contribuições.

 Cumpre-se com o pagamento das contribuições.

 Excluem-se os serviços prestados por Advogados e Solicitadores, por

trabalhadores que se encontrem isentos e a prestação de serviços que

por imposição legal só possa ser desempenhada como trabalho

independente.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Entidades Contratantes
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 O pagamento das contribuições é efectuado até ao dia 20 do mês
seguinte ao da emissão do documento de cobrança.

 A violação dos disposto nos pontos anteriores constitui contra-
ordenação leve quando for cumprida nos 30 dias seguintes ao termo
do prazo e grave nas demais situações (art.º 155.º e 233.º)

Sempre que se verifique a existência de obrigação contributiva de
uma entidade contratante são notificados os serviços de fiscalização
do ISS, I.P ou da ACT.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Entidades Contratantes
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Constitui Base de Incidência Contributiva para efeitos da

determinação do montante da contribuição:

O total do valor dos serviços que lhe for prestado pelo trabalhador

independente no ano civil anterior (sempre que este valor seja igual ou

superior a 80% do valor total da actividade do TI).

A taxa contributiva da entidade contratante é de 5%.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Entidades Contratantes
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Manutenção da Base de Incidência Contributiva abaixo do escalão
mínimo de 1 vez o valor do Indexante dos Apoios Sociais

Os trabalhadores independentes aos quais esteja a ser considerada,
até à data da entrada em vigor do presente Código, como Base de
Incidência Contributiva o valor do duodécimo do seu rendimento
ilíquido mantém o direito à determinação da Base de Incidência
Contributiva nos mesmos termos.

Este direito só cessa:

A requerimento do interessado;

A partir do ano em que o rendimento relevante do
trabalhador seja igual ou superior a 12 vezes o valor do
Indexante dos Apoios Sociais;

Com a suspensão ou cessação da actividade.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Regime Transitório
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Manutenção do escalão de Base de Incidência Contributiva acima

do correspondente

Os trabalhadores independentes que estejam a contribuir sobre

montante superior ao que resulte da aplicação do Código, mantêm o

direito à consideração da mesma Base de Incidência Contributiva até

que atinjam rendimento que determine posicionamento em escalão

superior.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Regime Transitório
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Ajustamento da Base de Incidência Contributiva será progressivo:

 Para os trabalhadores independentes cujo rendimento relevante
determine escalão superior ao que se encontram a contribuir, a Base
de Incidência Contributiva apenas pode ser ajustada para o escalão
imediatamente a seguir;

 Anos seguintes, e enquanto o trabalhador auferir rendimento
relevante que determinem uma Base de Incidência Contributiva
superior, em pelo menos 2 escalões, apenas pode ser ajustada para o
escalão imediatamente a seguir;

 Regras de transição cessam, a partir do ano em cujo rendimento
relevante determine escalão igual ou inferior ao do ano transacto.

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA

Regime Transitório
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 Generalização da protecção na doença a todos os trabalhadores
independentes;

 Empresas partilham o custo da protecção social dos prestadores de
serviços quando estes lhe prestem, pelo menos, 80% do valor da sua
actividade;

 A taxa contributiva dos trabalhadores que optam pela protecção na
doença é reduzida em 2,4 p.p., sendo que a taxa contributiva dos que
não optavam pela doença é agravada em 4,2p.p. mas tem mais
garantias;

 Aproximação entre a Base de Incidência Contributiva e os
rendimentos reais, permitindo baixar o escalão mínimo para 1 vez o
valor do Indexante dos Apoios Sociais e melhorar taxa de substituição
das prestações sociais.

SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES 

AO REGIME DOS

TRABALHADORES INDEPENDENTES


