
Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança 
Social 
 

INTRODUÇÃO (Fundamentação e objetivos gerais) 

Com a publicação do Código dos regimes contributivos do Sistema Providencial da Segurança Social 
verifica-se que a regulamentação, dos regimes abrangidos pelo sistema previdencial aplicáveis aos 
trabalhadores por conta de outrem ou em situação legalmente equiparada para efeitos de segurança 
social, aos trabalhadores independentes, bem como o regime de inscrição facultativa, está contemplada 
num único diploma. O Código veio possibilitar a compilação, sistematização e clarificação da legislação 
de segurança social, a harmonização dos princípios que determinam os direitos e as obrigações dos 
contribuintes e dos beneficiários do sistema previdencial de segurança social, bem como a obrigação de 
partilha dos encargos entre trabalhadores e empresas com a protecção social dos trabalhadores 
independentes cuja actividade seja de prestação de serviços. 
 
Importa, pois: 
- Conhecer o quadro normativo da Segurança Social e identificar os direitos e obrigações dos 
contribuintes da Segurança Social; 

- Compreender o novo quadro contra-ordenacional do código contributivo e os efeitos do 
incumprimento. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Apresentação e avaliação inicial 
2. Disposições gerais e comuns do Código 
3. Regime dos trabalhadores por conta de outrem 

a. Prazo de comunicação da admissão de trabalhadores 
b. Declaração do trabalhador 

 
4. Regime das entidades empregadoras 

a. Bases de incidência contributiva (prémios, subsídio de refeição, ajudas de custo, 
gratificações, despesas de utilização de viatura automóvel, participação nos lucros, 
compensação por cessação do contrato de trabalho e outros) 

b. Exclusões da base de incidência 
c. Declaração de remunerações 

5. Regime dos membros dos órgãos estatutários (MOE) das pessoas colectivas e entidades 
equiparadas 

a. Bases de incidência contributiva  
b. Cessação de actividade dos MOE´s 
c. Exclusões por acumulação 

 
6. Regime dos trabalhadores de entidades empregadoras sem fins lucrativos 

a. Trabalhadores que exercem funções públicas; 
b. Trabalhadores do serviço doméstico; 
c. Trabalhadores das IPSS’s e outros; 
d. Bases de incidência contributiva  

 
7. Regime dos trabalhadores independentes 

a. Trabalhadores abrangidos e excluídos 
b. Taxa contributiva  
c. Bases de incidência contributiva (cálculo da BIC e opções do contribuinte) 
d. Entidades contratantes  
e. Declaração do valor da actividade 
f. Isenção de contribuir 
g. Exemplificação prática 

 
8. Restantes regimes contributivos do sistema previdencional 

a. Trabalhadores no domicílio 
b. Praticantes de desportos profissionais 
c. Regime de contrato de muita curta duração 
d. Trabalhadores em situação de pré-reforma 
e. Trabalhadores de actividades economicamente débeis 
f. Regime de incentivos ao emprego 



g. Trabalhadores com deficiência 
 
 

9. Disposições do Código do Trabalho e do direito laboral conexas com o Código 
Contributivo 

a. Modalidades de contrato de trabalho 
b. Trabalho suplementar 
c. Período experimental 
d. Destacamento de trabalhadores 
e. Protecção na parentalidade  
 

10. Disposições transitórias de aplicação do Código 
a. Situações especiais transitórias 
b. Ajustamento progressivo das taxas contributivas 

 
11. Incumprimento da obrigação contributiva 

a. Regularização da dívida à Segurança Social 
b. Prescrição da obrigação de pagamento à Segurança Social 
c. Pagamento de dívidas em prestações 

 
12. Regime contra-ordenacional 

 
13. Encerramento e avaliação final 

 

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICOS (competências a desenvolver, por módulo) 

No final de cada módulo, os participantes deverão ser capazes de: 

Módulos 2 a 8: 

 Conhecer todas as especificidades do Código Contributivo  
 Conhecer e distinguir as diferenças do Regime Geral dos outros Regimes  
 Conhecer todas as bases de incidência contributiva e o seu enquadramento nos diversos 

regimes  
Módulo 9: 

 Conhecer alguns pressupostos do direito laboral conexos com o Código Contributivo  
Módulos 10 a 12: 

 Conhecer os pressupostos do Incumprimento da Obrigação Contributiva e dos tipos de 
contra-ordenações e coimas 

 

DESTINATÁRIOS 

Quadros da Administração Pública. 

 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO (métodos pedagógicos) 

Expositivo, Interrogativo, Ativo 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS (Equipamentos) 

Data show 

 

RECURSOS (SUPORTES) PEDAGÓGICOS ESSENCIAIS 

Manual do formando 

Trabalhos práticos 

 

MODALIDADE E FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

Formação de actualização e desenvolvimento, contínua, presencial/em sala, de curta duração, com 
equilíbrio entre as componentes teórica e prática. 



 

RESULTADOS A ALCANÇAR 

Pelo menos 80% dos formandos obterão pelo menos 60% de respostas certas no teste de avaliação 
final. 

 

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Testes de avaliação inicial e final (aprendizagem). 

Questionários de avaliação da ação (qualidade da formação) 

 

DURAÇÃO (carga horária) 

18 horas (6 horas/dia, 3 dias). 

 

HORÁRIO 

Das 09H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Nenhum 

 

REFERÊNCIAS 
DATAS E LOCAIS  

Ref.ª 190.1 

De 08 a 10 de Outubro 

Hotel Turismo - Pr. João XXI - 4715-036 Braga 

 

FORMADOR 

Orlando Antunes 


