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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.

ON RH.MAGAZINE N.º5 - SETEMBRO  | 02                               LISBOA  FUNCHAL LUANDA  MAPUTO

LISBOA
Avenida da República, N.º 32, 4.º Direito
1050-193 Lisboa
T + 351 217 613 220
E geral@oncorporate.com

FUNCHAL
Av. do Infante 8,
Edifício Executivo 2.º Andar, Sala K
9000-060 Funchal
T +351 291 202 400
E geral@oncorporate.com

LUANDA
Avenida Samora Machel,
Edifício Masuika Office Plaza Bloco B - 4.º A
Talatona - Luanda
M +244 926 904 937
E geral@oncorporate.com

MAPUTO
Av. 25 de Setembro 1821,
Sala 107, Maputo
M +244 926 904 937 
E geral@oncorporate.com

ONDE ESTAMOS



Em Portugal, as mulheres ganham em média menos
15,75% do que os homens na remuneração base.
Isto traduz-se em cerca de 60 dias não remunerados
por ano. Nos quadros superiores, esta realidade
chega aos 26%. Estes dados foram disponibilizados
pelo Ministério do Trabalho e ajudam a perceber o
quão essencial é a lei que foi aprovada em agosto
2018, e que define a igualdade remuneratória entre
géneros por trabalho igual ou de igual valor.

A Lei que falamos é a Lei n.º 60/2018, aprovada em
21 de agosto de 2018, que implementa uma série
de métodos e objetivos de promoção da igualdade
salarial. Adicionalmente, esta Lei vem a proceder a
alterações à Lei n.º 10/2001, de 21 de maio, que
institui um relatório anual sobre a igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres, e à Lei n.º
105/2009, de 14 de setembro, que Diário da
República, 1.ª série — N.º 160 — 21 de agosto de

Trabalho, e ao Decreto-Lei n.º 76/2012, de 26 de
março, que aprova a orgânica da Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego.

No seguimento de uma análise generalizada aos
termos e dispostos da Lei nº 60/2018, o Ministério
do Trabalho compromete-se a elaborar e acionar
planos de avaliação, acompanhamento e auditoria
em todas as empresas privadas e públicas do país,
no sentido de apurar as divergências salariais e
aplicar as necessárias correções ou alterações por
empresa ou, até se necessário, sancionar aquelas
que estiverem em incumprimento – esta nova lei
também vem a determinar planos de sanção por
incumprimento ou negligência.
Para mais informações ou esclarecimentos,
aconselhamos os nossos leitores a aceder à Lei que
está transcrita no site do Diário da República
Eletrónico, neste link
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O Decreto Lei n.º 2/2018, já analisado pela
On.Coporate em magazines anteriores, vem a
implementar uma série de mudanças ao regime
contributivo dos Trabalhadores Independentes.

Trata-se de alterações cruciais e determinantes para
um novo paradigma dos trabalhadores
independentes. Neste âmbito, vamos analisar e
sintetizar toda a nova informação até agora
disponibilizada pelos órgãos competentes, bem
como relembrar aquilo que já é aplicado e que não
irá sofrer alterações.

O primeiro enquadramento no regime dos
trabalhadores independentes produz efeitos no
primeiro dia do 12.º mês posterior ao do início de
atividade, ou em data anterior, mediante
requerimento.

Relativamente à obrigatoriedade declarativa,
deixará de haver escalões. O rendimento relevante
passa a ser determinado através de declaração dos
rendimentos correspondentes à atividade exercida,
obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores.

Esta declaração deve ser efetuada trimestralmente,
até ao último dia dos meses de abril, julho, outubro
e janeiro, relativamente aos rendimentos. A
declaração deve indicar, para além de outros
rendimentos a definir em legislação regulamentar, o
valor total dos rendimentos associados à produção
e venda de bens e à prestação de serviços. A título
de exemplo, se o trabalhador suspender ou cessar a
atividade, deve efetuar uma declaração trimestral
no momento declarativo imediatamente posterior.

O  N O V O  P A R A D I G M A  D O  

R E G I M E  C O N T R I B U T I V O  

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

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.

Contudo, a obrigação declarativa não se aplica aos
trabalhadores independentes:

▪ Que se encontrem isentos do pagamento de
contribuições por acumulação da atividade com
pensão de invalidez ou de velhice, e a atividade
profissional seja legalmente cumulável com as
respetivas pensões; por risco profissional, de
que resultou uma incapacidade para o trabalho
igual ou superior a 70%.

▪ Cujo rendimento relevante seja apurado com
base no lucro tributável;

▪ Que não tenham estado obrigados à entrega de,
pelo menos, uma declaração trimestral relativa a
rendimentos obtidos no ano civil anterior.

A declaração trimestral a efetuar em janeiro de
2019 terá por referência os rendimentos auferidos
no trimestre imediatamente anterior (outubro,
novembro e dezembro de 2018), pelo que, neste
sentido, os independentes cujo regime contributivo
seria apurado em outubro de 2018, já não terá
efeito.
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A obrigatoriedade declarativa afeta ao pagamento
das contribuições a partir de outubro de 2018, de
acordo com o apuramento anual, perde
automaticamente efeito. Neste âmbito, os serviços
da segurança social notificarão o trabalhador
independente das diferenças apuradas após
procederem à revisão das declarações relativas ao
ano anterior com base na comunicação de
rendimentos efetuada oficiosamente pela
administração fiscal.

DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO RELEVANTE
Embora o rendimento relevante passe a ser
determinado com base nos rendimentos obtidos
nos três meses imediatamente anteriores ao mês
da declaração trimestral, continuará a corresponder
a 70 % do valor total de prestação de serviços ou a
20 % dos rendimentos associados à produção e
venda de bens.
Conforme já acontece, o apuramento do
rendimento é efetuado pela instituição de
segurança social competente com base nos valores
declarados pelo trabalhador independente, bem
como nos valores declarados para efeitos fiscais.

BASE DE INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA
Como já foi referido no início da análise, os escalões
de base de incidência contributiva deixarão de
existir. Em substituição, a base de incidência
contributiva mensal, que é o valor sobre o qual é
aplicada a taxa contributiva, corresponderá a 1/3 do
rendimento relevante apurado em cada período
declarativo, produzindo efeitos no próprio mês e
nos dois meses seguintes. Se não existirem
rendimentos ou se o valor das contribuições
devidas, pela aplicação do rendimento relevante
apurado for inferior a € 20,00, é fixada a base de
incidência que corresponda ao montante de
contribuições naquele valor.

TAXA CONTRIBUTIVA
A taxa contributiva a cargo dos trabalhadores
independentes foi alterada para 21,4% em janeiro
de 2018. Já a taxa contributiva a cargo dos
empresários em nome individual e dos titulares de
estabelecimento individual de responsabilidade
limitada e respetivos cônjuges foi alterada para
25,2%.

Estas alterações produzem efeitos a 1 de janeiro de
2018, sendo consideradas no apuramento das
entidades contratantes referentes a 2018, a efetuar
em 2019. Para mais informações, aconselhamos a
consulta do site da Segurança Social ou a leitura do
Decreto Lei nº2/2018.
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“O IVA E A SUA INTRODUÇÃO EM ANGOLA”
WORKSHOP

13 D E  NO VEMBR O

08:30 – 13:30

C ITY  O FF IC E  LU AND A

Belas Business Park | Torre Luanda, 6.º Luanda

INS C R IÇ Õ E S

http://oncorporate.com/oncorporate-academy/
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