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A ON.RH MAGAZINE é uma publicação de
natureza geral e meramente informativa, não se
destinando a qualquer entidade ou situação
particular, e não substitui aconselhamento
profissional adequado ao caso concreto. A
On.Corporate não se responsabilizará por
qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão
tomada com base na informação aqui descrita.
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ONDE ESTAMOS



O XXI Governo Constitucional introduziu alterações
no regime contributivo dos trabalhadores
independentes com o objetivo de o tornar mais
equitativo e de promover uma proteção social
efetiva destes trabalhadores, contribuindo para a
sua maior vinculação ao sistema previdencial de
Segurança Social através, designadamente, da
aproximação da contribuição a pagar aos
rendimentos auferidos. É ainda com vista a reforçar
a proteção social dos trabalhadores independentes,
mantendo o objetivo traçado pelo Governo, que se
efetuam as alterações e as correções necessárias
nos regimes jurídicos de proteção social nas
eventualidades de doença, desemprego e
Parentalidade, no âmbito do sistema previdencial.

SUBSÍDIO DE DOENÇA
É alterado o período de espera de início de
pagamento do subsídio de doença de 30 dias para
10 dias, reforçando deste modo a proteção dos
trabalhadores independentes na eventualidade de
doença.

PARENTALIDADE
O regime jurídico de proteção na Parentalidade,
semelhante ao aplicado a trabalhadores por conta
de outrem, introduz o direito aos subsídios para
assistência a filho e assistência a neto.

PROTEÇÃO NO DESEMPREGO
É alterado o prazo de garantia para atribuição do
subsídio por cessação de atividade, ajustando-o ao
prazo de garantia para atribuição do subsídio de

desemprego dos trabalhadores por conta de
outrem, bem como a fórmula de cálculo do
montante diário do subsídio por cessação de
atividade, adequando-a às alterações do regime
contributivo dos trabalhadores independentes. Por
outro lado, constatou-se que o atual regime de
proteção na eventualidade de desemprego dos
trabalhadores independentes com atividade
empresarial e dos membros dos órgãos estatutários
das pessoas coletivas não acautela, de forma
suficiente, as necessidades de proteção destes
trabalhadores, verificando-se que, em muitas
situações de encerramento de empresas ou de
cessação da atividade profissional, a situação de
desemprego não pode ser considerada involuntária
por não se verificar uma redução significativa do
volume de negócios, levando a situações de
desproteção social dos trabalhadores afetados, pelo
que altera-se aquele conceito, por se considerar
que o mesmo é demasiado exigente, encontrando-
se desadequado da realidade que se pretende
proteger.

Ainda no âmbito do regime de proteção no
desemprego, alteram se as normas relativas ao
prazo de garantia com vista a relevar o exercício de
trabalho por conta de outrem ou de atividade
profissional independente param aqueles efeitos.

NOVIDADES DOS REGIMES 

DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONTRIBUTIVO 

Por Ana Cunha | ana.cunha@oncorporate.com | Consultora RH

DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES
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O XXI Governo Constitucional estabeleceu, no seu
Programa do Governo, a alteração das regras do
regime contributivo de segurança social dos
trabalhadores independentes com o objetivo de
combater a precariedade nas relações laborais e
tendo como perspetiva a promoção do
desenvolvimento social.

O Decreto Regulamentar n.º 6/2018 vem
implementar as alterações necessárias ao regime

CONTRIBUIÇÕES

Por Ana Cunha | ana.cunha@oncorporate.com | Consultora RH
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DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES

dos trabalhadores independentes de forma a
adequar o montante de contribuições a pagar aos
rendimentos mais recentes, tendo como referencial
os três últimos meses, a rever o regime das
entidades contratantes, introduzindo maior justiça
na repartição do esforço contributivo, e a reforçar a
proteção social dos trabalhadores independentes
que estavam a constituir carreiras contributivas
com remunerações de referência mínimas.

PORTUGAL



ON.CORPORATE

Num mercado de trabalho cada vez mais
competitivo, é essencial que cada profissional
defina uma estratégia pessoal no sentido de
reforçar a sua reputação e tornar-se uma marca
de referência dentro de uma organização.

Atentos às mudanças causadas pelo avanço
tecnológico e a entrada de uma nova geração
com diferentes visões no mercado profissional,
“Marketing Pessoal” será o próximo Workshop
promovido pela On.Corporate Academy.

Neste Workshop irá aprender como tirar partido
dos seus pontos mais fortes, e também dos
menos fortes. Gerir a sua marca pessoal na
empresa. E conhecer as principais técnicas para
criar uma boa impressão.

Este Workshop destina-se a todos os
profissionais interessados em definir e
desenvolver uma estratégia de marketing pessoal
e criar notoriedade.

PRÓXIMO WORKSHOP 
// MARKETING PESSOAL

// 27 DE SETEMBRO

// formadora
Alcina Monteiro - Consultoria de Imagem e Comunicação

http://alcina-monteiro.pt/

// local 
Avila Spaces

Av. da República, N.º6, 1º Esq., 1050-191 Lisboa
GPS: 38.734811, - 9.144723
https://avilaspaces.com/pt/

// preço
70,00 €

// inscrições
http://oncorporate.com/category/cursos-e-workshops/
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Em Maio de 2018 o Governo moçambicano aprovou
os novos valores do Salário Mínimo Nacional a
entrar em vigor a partir de 1 de abril de 2018, ou
seja, com efeitos retroativos. O aumento do salário
mínimo no setor privado registou-se entre os 6% e
18,7%, para todos os setores de atividade. Estes
valores permitem recuperar face à perda de poder
de compra, uma vez que estão acima da inflação
anual de 2017 com uma variação homóloga de
5,65%, segundo dados publicados pelo Instituto
Nacional de Estatística.

Foi apurado que o aumento mais baixo foi no setor
salineiro, com um incremento de 6%, enquanto a
subida mais alta do salário mínimo vai verificar-se

AUMENTO DO SALÁRIO

Por Ana Cunha | ana.cunha@oncorporate.com | Consultora RH
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MÍNIMO EM MOÇAMBIQUE

nas grandes companhias do setor mineiro, com
18,68%. No seguimento, o salário mínimo mais
baixo do país passa a ser o de pescadores de
‘karpenta’, peixe de águas interiores, embora com
subida de 7,5%. O setor de agricultura, pecuária,
caça e florestas – o mais mal pago em 2017 – sobe
uma posição este ano, passando para penúltimo da
lista graças à subida acordada de 13,93%.
O setor de serviços financeiros, bancos e seguros
mantém o registo de melhor salário mínimo de
Moçambique, tendo registado uma subida de
14,4%.

Apresentamos a nova tabela do Salário Mínimo de
Moçambique para os oito setores privados.

Setor Subsetor Salário Mínimo em 2018 (MT)

Agricultura, Pecuária, Caça e 

Silvicultura
4.142,00

Pesca
Pesca Industrial 5.115,00

Karpenta 4.063,00

Indústria de extração de minerais Grandes Industrias 8.262,00

Indústria Extrativa

Pedreiras, Micro, Pequenas e Médias 

Empresas
5.798,00

Indústria de minerais salinas 5.018,00

Indústria transformadora
Setor Industrial 6.620,00

Setor de Panificação 4.699,00



Setor Subsetor Salário Mínimo em 2018

Produção, distribuição de 

eletricidade, gás e água
Pequenas empresas 6.422,00

Construção 5.786,00

Atividades de Serviços não 

Financeiros
6.250,00

Actividades de Serviços 

Financeiros
Bancos e seguradoras 11.987,60

Serviços financeiros Microfinanças 10.570,56
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Financeiros
6.250,00

Actividades de Serviços 
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