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ANEXO 
Relativo ao Seguro Social Voluntário 

 
Constituição 

 

Artigo 63.º - Segurança social e solidariedade 
 

1. Todos têm direito à segurança social.  
2. Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social 
unificado e descentralizado, com a participação das associações sindicais, de outras 
organizações representativas dos trabalhadores e de associações representativas dos 
demais beneficiários.  
3. O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, 
viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de 
falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho.  
4. Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões 
de velhice e invalidez, independentemente do sector de atividade em que tiver sido 
prestado. 
 

Lei de Bases da Segurança Social – Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro,  
                                  http://data.dre.pt/eli/lei/4/2007/01/16/p/dre/pt/html 
 

                alterada pela Lei nº 63º-A/2013, de 30 de dezembro  
                  http://data.dre.pt/eli/lei/83-a/2013/12/30/p/dre/pt/html 

 

 

CAPÍTULO I 
Objetivos e princípios 

 
Artigo 1.º - Objeto 
A presente lei define as bases gerais em que assenta o sistema de segurança social, 
adiante designado por sistema, bem como as iniciativas particulares de fins análogos. 
 
Artigo 2.º - Direito à segurança social 
1 - Todos têm direito à segurança social. 
2 - O direito à segurança social é efetivado pelo sistema e exercido nos termos 
estabelecidos na Constituição, nos instrumentos internacionais aplicáveis e na presente 
lei. 
 

http://data.dre.pt/eli/lei/4/2007/01/16/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/lei/83-a/2013/12/30/p/dre/pt/html
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Artigo 3.º - Irrenunciabilidade do direito à segurança social 
São nulas as cláusulas do contrato, individual ou coletivo, pelo qual se renuncie aos 
direitos conferidos pela presente lei. 
 
Artigo 4.º - Objetivos do sistema 
Constituem objetivos prioritários do sistema de segurança social: 
a) Garantir a concretização do direito à segurança social; 
b) Promover a melhoria sustentada das condições e dos níveis de proteção social e o 
reforço da respetiva equidade; e 
c) Promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão. 
 
 
Artigo 5.º - Princípios gerais 
Constituem princípios gerais do sistema o princípio da universalidade, da igualdade, da 
solidariedade, da equidade social, da diferenciação positiva, da subsidiariedade, da 
inserção social, da coesão intergeracional, do primado da responsabilidade pública, da 
complementaridade, da unidade, da descentralização, da participação, da eficácia, da 
tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação, da garantia judiciária e da 
informação. 
 
Artigo 6.º - Princípio da universalidade 
O princípio da universalidade consiste no acesso de todas as pessoas à proteção social 
assegurada pelo sistema, nos termos definidos por lei. 
 
Artigo 7.º - Princípio da igualdade 
O princípio da igualdade consiste na não discriminação dos beneficiários, 
designadamente em razão do sexo e da nacionalidade, sem prejuízo, quanto a esta, 
de condições de residência e de reciprocidade. 
 
Artigo 8.º - Princípio da solidariedade 
1 - O princípio da solidariedade consiste na responsabilidade coletiva das pessoas entre 
si na realização das finalidades do sistema e envolve o concurso do Estado no seu 
financiamento, nos termos da presente lei. 
2 - O princípio da solidariedade concretiza-se: 
a) No plano nacional, através da transferência de recursos entre os cidadãos, de forma 
a permitir a todos uma efetiva igualdade de oportunidades e a garantia de rendimentos 
sociais mínimos para os mais desfavorecidos; 
b) No plano laboral, através do funcionamento de mecanismos redistributivos no âmbito 
da proteção de base profissional; e 
c) No plano intergeracional, através da combinação de métodos de financiamento em 
regime de repartição e de capitalização. 
 
Artigo 9.º - Princípio da equidade social 
O princípio da equidade social traduz-se no tratamento igual de situações iguais e no 
tratamento diferenciado de situações desiguais. 
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Artigo 10.º - Princípio da diferenciação positiva 
O princípio da diferenciação positiva consiste na flexibilização e modulação das 
prestações em função dos rendimentos, das eventualidades sociais e de outros 
fatores, nomeadamente, de natureza familiar, social, laboral e demográfica. 
 
Artigo 11.º - Princípio da subsidiariedade 
O princípio da subsidiariedade assenta no reconhecimento do papel essencial das 
pessoas, das famílias e de outras instituições não públicas na prossecução dos objetivos 
da segurança social, designadamente no desenvolvimento da ação social. 
 
Artigo 12.º - Princípio da inserção social 
O princípio da inserção social caracteriza-se pela natureza ativa, preventiva e 
personalizada das ações desenvolvidas no âmbito do sistema, com vista a eliminar as 
causas de marginalização e exclusão social e a promover a dignificação humana. 
 
Artigo 13.º - Princípio da coesão intergeracional 
O princípio da coesão intergeracional implica um ajustado equilíbrio e equidade 
geracionais na assunção das responsabilidades do sistema. 
 
Artigo 14.º - Princípio do primado da responsabilidade pública 
O princípio do primado da responsabilidade pública consiste no dever do Estado de 
criar as condições necessárias à efetivação do direito à segurança social e de organizar, 
coordenar e subsidiar o sistema de segurança social. 
 
Artigo 15.º - Princípio da complementaridade 
O princípio da complementaridade consiste na articulação das várias formas de 
proteção social públicas, sociais, cooperativas, mutualistas e privadas com o objetivo de 
melhorar a cobertura das situações abrangidas e promover a partilha das 
responsabilidades nos diferentes patamares da proteção social. 
 
Artigo 16.º - Princípio da unidade 
O princípio da unidade pressupõe uma atuação articulada dos diferentes sistemas, 
subsistemas e regimes de segurança social no sentido da sua harmonização e 
complementaridade. 
 
Artigo 17.º - Princípio da descentralização 
O princípio da descentralização manifesta-se pela autonomia das instituições, tendo em 
vista uma maior aproximação às populações, no quadro da organização e planeamento 
do sistema e das normas e orientações de âmbito nacional, bem como das funções de 
supervisão e fiscalização das autoridades públicas. 
 
Artigo 18.º - Princípio da participação 
O princípio da participação envolve a responsabilização dos interessados na definição, 
no planeamento e gestão do sistema e no acompanhamento e avaliação do seu 
funcionamento. 
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Artigo 19.º - Princípio da eficácia 
O princípio da eficácia consiste na concessão oportuna das prestações legalmente 
previstas, para uma adequada prevenção e reparação das eventualidades e promoção 
de condições dignas de vida. 
 
Artigo 20.º - Princípio da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação 
O princípio da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação visa assegurar 
o respeito por esses direitos, nos termos da presente lei. 
 
Artigo 21.º - Princípio da garantia judiciária 
O princípio da garantia judiciária assegura aos interessados o acesso aos tribunais, em 
tempo útil, para fazer valer o seu direito às prestações. 
Artigo 22.º - Princípio da informação 
O princípio da informação consiste na divulgação a todas as pessoas, quer dos seus 
direitos e deveres, quer da sua situação perante o sistema e no seu atendimento 
personalizado. 
 
Artigo 23.º - Composição do sistema 
O sistema de segurança social abrange o sistema de proteção social de cidadania, o 
sistema previdencial e o sistema complementar. 
.... 
 

CAPÍTULO II 
Sistema de proteção social de cidadania 

SECÇÃO I 
Objetivos e composição 

 
Artigo 26.º - Objetivos gerais 
1 - O sistema de proteção social de cidadania tem por objetivos garantir direitos básicos 
dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-estar e a 
coesão sociais. 
2 - Para concretização dos objetivos mencionados no número anterior, compete ao 
sistema de proteção social de cidadania: 
a) A efetivação do direito a mínimos vitais dos cidadãos em situação de carência 
económica; 
b) A prevenção e a erradicação de situações de pobreza e de exclusão; 
c) A compensação por encargos familiares; e 
d) A compensação por encargos nos domínios da deficiência e da dependência. 
.... 
 
Artigo 28.º - Composição 
O sistema de proteção social de cidadania engloba o subsistema de ação social, o 
subsistema de solidariedade e o subsistema de proteção familiar. 
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SECÇÃO II 
Subsistema de ação social 

Artigo 29.º - Objetivos 
1 - O subsistema de ação social tem como objetivos fundamentais a prevenção e 
reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de 
disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção 
comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas capacidades. 
2 - O subsistema de ação social assegura ainda especial proteção aos grupos mais 
vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos, bem 
como a outras pessoas em situação de carência económica ou social. 
3 - A ação social deve ainda ser conjugada com outras políticas sociais públicas, bem 
como ser articulada com a atividade de instituições não públicas. 
.... 
 

SECÇÃO III 
Subsistema de solidariedade 

Artigo 36.º - Objetivos 
1 - O subsistema de solidariedade destina-se a assegurar, com base na solidariedade de 
toda a comunidade, direitos essenciais por forma a prevenir e a erradicar situações de 
pobreza e de exclusão, bem como a garantir prestações em situações de comprovada 
necessidade pessoal ou familiar, não incluídas no sistema previdencial. 
2 - O subsistema de solidariedade pode abranger também, nos termos a definir por lei, 
situações de compensação social ou económica em virtude de insuficiências 
contributivas ou prestacionais do sistema previdencial. 
... 
 

SECÇÃO IV 
Subsistema de proteção familiar 

Artigo 44.º - Objetivo 
O subsistema de proteção familiar visa assegurar a compensação de encargos familiares 
acrescidos quando ocorram as eventualidades legalmente previstas. 
... 
 

CAPÍTULO III 
Sistema previdencial 

 
Artigo 50.º - Objetivos 
O sistema previdencial visa garantir, assente (acrescentar:) principalmente no 
princípio de solidariedade de base profissional prestações pecuniárias substitutivas de 
rendimentos (acrescentar:) designadamente de trabalho perdido em consequência da 
verificação das eventualidades legalmente definidas. 
 
Artigo 51.º - Âmbito pessoal 
1 - São abrangidos obrigatoriamente pelo sistema previdencial, na qualidade de 
beneficiários, os trabalhadores por conta de outrem ou legalmente equiparados e os 
trabalhadores independentes. 
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2 - As pessoas que não exerçam atividade profissional ou que, exercendo-a, não sejam, 
por esse facto, enquadradas obrigatoriamente nos termos do número anterior, podem 
aderir à proteção social definida no presente capítulo, nas condições previstas na lei. 
(ou seja, o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança 
Social, adiante indicado) 
 
Artigo 52.º - Âmbito material 
1 - A proteção social regulada no presente capítulo integra as seguintes 
eventualidades: 
a) Doença; 
b) Maternidade, paternidade e adoção; 
c) Desemprego; 
d) Acidentes de trabalho e doenças profissionais; 
e) Invalidez; 
f) Velhice; e 
g) Morte. 
2 - O elenco das eventualidades protegidas pode ser alargado, em função da 
necessidade de dar cobertura a novos riscos sociais, ou reduzido, nos termos e 
condições legalmente previstos, em função de determinadas situações e categorias de 
beneficiários. 
 
Artigo 53.º - Regimes abrangidos 
O sistema previdencial abrange o regime geral de segurança social aplicável à 
generalidade dos trabalhadores por conta de outrem e aos trabalhadores 
independentes, os regimes especiais, bem como os regimes de inscrição facultativa 
abrangidos pelo n.º 2 do artigo 51.º 
 
Artigo 54.º - Princípio da contributividade 
O sistema previdencial deve ser fundamentalmente autofinanciado, tendo por base 
uma relação sinalagmática direta entre a obrigação legal de contribuir e o direito às 
prestações. 
 
Artigo 55.º - Condições de acesso 
São condições gerais de acesso à proteção social garantida pelos regimes do sistema 
previdencial a inscrição e o cumprimento da obrigação contributiva dos trabalhadores 
e, quando for caso disso, das respetivas entidades empregadoras (acrescentar:), bem 
como de outros beneficiários do regime de inscrição facultativa. 
.... 
 
Artigo 75.º - Confidencialidade 
1 - As instituições de segurança social abrangidas pela presente lei devem assegurar a 
confidencialidade dos dados de natureza estritamente privada de que disponham, 
relativos à situação pessoal, económica ou financeira de quaisquer pessoas ou 
entidades. 
2 - A obrigação prevista no número anterior cessa mediante autorização do respetivo 
interessado ou sempre que haja obrigação legal de divulgar os dados abrangidos pela 
confidencialidade. 
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Código dos Regimes Contributivos da Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 
110/2009, de 16 de setembro (versão em 28-12-2016 que integra as alterações 

entretanto ocorridas  
 https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-

/lc/105628587/201612280000/73353714/diploma/indice  
 

http://data.dre.pt/eli/lei/110/2009/09/16/p/dre/pt/html 
 

Parte I 
Disposições gerais e comuns 

Capítulo I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º - Âmbito de aplicação  
O presente Código regula os 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. 
 
Artigo 2.º - Objeto  
O presente Código define o âmbito pessoal, o âmbito material, a relação jurídica de 
vinculação e a relação jurídica contributiva dos regimes a que se refere o artigo 
anterior, regulando igualmente o respetivo quadro sancionatório. 
 
Artigo 3.º - Direito subsidiário  
São subsidiariamente aplicáveis:  
a) Quanto à relação jurídica contributiva, a Lei Geral Tributária;  
b) Quanto à responsabilidade civil, o Código Civil;  
c) Quanto à matéria procedimental, o Código do Procedimento Administrativo;  
d) Quanto à matéria substantiva contra-ordenacional, o Regime Geral das Infrações 
Tributárias. 
 
Artigo 4.º - Quadro legal de referência  
1 - O regime aplicável à generalidade dos trabalhadores por conta de outrem, 
designado no presente Código por regime geral, constitui o quadro legal de referência 
dos restantes regimes contributivos do sistema previdencial.  
2 - O regime geral pode ser objeto de adaptações no que respeita, designadamente, ao 
âmbito pessoal, ao âmbito material e à obrigação contributiva, permitindo a sua 
adequação às condições e características específicas do exercício da atividade e das 
categorias de trabalhadores. 
 
Artigo 5.º - Regime geral dos trabalhadores por conta de outrem  
O regime geral dos trabalhadores por conta de outrem compreende:  
a) O regime aplicável à generalidade dos trabalhadores por conta de outrem;  
b) O regime aplicável aos trabalhadores integrados em categorias ou situações 
específicas;  
c) O regime aplicável às situações equiparadas a trabalho por conta de outrem. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105628587/201612280000/73353714/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105628587/201612280000/73353714/diploma/indice
http://data.dre.pt/eli/lei/110/2009/09/16/p/dre/pt/html
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Capítulo II 

Disposições comuns 
 

Artigo 6.º - Relação jurídica de vinculação  
1 - A relação jurídica de vinculação é a ligação estabelecida entre as pessoas 
singulares ou coletivas e o sistema previdencial de segurança social.  
2 - A vinculação ao sistema previdencial de segurança social efetiva-se através da 
inscrição na instituição de segurança social competente.  
3 - A inscrição pressupõe a identificação do interessado no sistema de segurança 
social através de um número de identificação na segurança social (NISS). 
 
Artigo 7.º - Objeto da relação jurídica de vinculação  
A relação jurídica de vinculação tem por objeto a determinação dos titulares do direito 
à proteção social do sistema previdencial da segurança social, bem como dos sujeitos 
das obrigações. 
 
Artigo 8.º - Inscrição  
1 - A inscrição é o ato administrativo pelo qual se efetiva a vinculação ao sistema 
previdencial da segurança social.  
2 - A inscrição confere:  
a) A qualidade de beneficiário às pessoas singulares que preenchem as condições de 
enquadramento no âmbito pessoal de um dos regimes abrangidos pelo sistema 
previdencial;  
b) A qualidade de contribuinte às pessoas singulares ou coletivas que sejam entidades 
empregadoras.  
3 - A inscrição dos beneficiários é obrigatória e vitalícia permanecendo 
independentemente dos regimes em cujo âmbito o indivíduo se enquadre.  
4 - A inscrição das entidades empregadoras é obrigatória, única e definitiva. 
 
Artigo 9.º - Enquadramento  
1 - O enquadramento é o ato administrativo pelo qual a instituição de segurança social 
competente reconhece, numa situação de facto, a existência dos requisitos materiais 
legalmente definidos para ser abrangido por um regime de segurança social.  
2 - Sempre que ocorra em relação à mesma pessoa mais de um enquadramento estes 
são efetuados por referência ao mesmo NISS. 
 
Artigo 10.º - Relação jurídica contributiva  
1 - A relação jurídica contributiva consubstancia-se no vínculo de natureza 
obrigacional que liga ao sistema previdencial:  
a) Os trabalhadores e as respetivas entidades empregadoras;  
b) Os trabalhadores independentes e quando aplicável as pessoas coletivas e as 
pessoas singulares com atividade empresarial que com eles contratam;  
c) Os beneficiários do regime de seguro social voluntário.  
2 - A relação jurídica contributiva mantém-se mesmo nos casos em que normas 
especiais determinem a dispensa temporária, total ou parcial, ou a redução do 
pagamento de contribuições. 
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Artigo 11.º - Objeto da obrigação contributiva  
1 - A obrigação contributiva tem por objeto o pagamento regular de contribuições e 
de quotizações por parte das pessoas singulares e coletivas que se relacionam com o 
sistema previdencial de segurança social.  
2 - As contribuições são da responsabilidade das entidades empregadoras, dos 
trabalhadores independentes, das entidades contratantes e dos beneficiários do 
seguro social voluntário, consoante os casos, e as quotizações são da responsabilidade 
dos trabalhadores, nos termos previstos no presente Código.  
3 - As contribuições e quotizações destinam-se ao financiamento do sistema 
previdencial que tem por base uma relação sinalagmática direta entre a obrigação 
legal de contribuir e o direito às prestações. 
 
Artigo 12.º - Conceito de contribuições e quotizações  
As contribuições e as quotizações são prestações pecuniárias destinadas à efetivação 
do direito à segurança social. 
 
Artigo 13.º - Determinação do montante das contribuições e das quotizações  
O montante das contribuições e das quotizações é determinado pela aplicação da taxa 
contributiva às remunerações que constituem base de incidência contributiva, nos 
termos previstos no presente Código. 
 
Artigo 14.º - Base de incidência contributiva  
Considera-se base de incidência contributiva o montante das remunerações, reais ou 
convencionais, sobre as quais incidem as taxas contributivas, nos termos consagrados 
no presente Código, para efeitos de apuramento do montante das contribuições e das 
quotizações. 
 
Artigo 15.º - Taxa contributiva  
A taxa contributiva representa um valor em percentagem, determinado 
actuarialmente em função do custo da proteção das eventualidades previstas no 
presente Código, sendo afeta à cobertura das diferentes eventualidades e às políticas 
ativas de emprego e valorização profissional, nos termos previstos no presente Código. 
 
Artigo 16.º - Registo de remunerações  
1 - A instituição de segurança social competente procede ao registo das remunerações 
sobre as quais incidiram as contribuições e as quotizações, bem como dos respetivos 
períodos contributivos.  
2 - O registo referido no número anterior constitui a carreira contributiva dos 
beneficiários relevante para efeitos de atribuição das prestações.  
3 - O registo de remunerações pode efetuar-se por equivalência à entrada de 
contribuições nos termos legalmente previstos. 
 
Artigo 17.º - Equivalência à entrada de contribuições  
A equivalência à entrada de contribuições é o instituto jurídico que permite manter os 
efeitos da carreira contributiva dos beneficiários com exercício de atividade que, em 
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consequência da verificação de eventualidades protegidas pelo regime geral, ou da 
ocorrência de outras situações consideradas legalmente relevantes, deixem de receber 
ou vejam diminuídas as respetivas remunerações. 
 
Artigo 18.º - Condições gerais de acesso à proteção social  
São condições gerais de acesso à proteção social garantida pelos regimes do sistema 
previdencial a inscrição e o cumprimento da obrigação contributiva dos trabalhadores, 
quando for caso disso, das respetivas entidades empregadoras e dos beneficiários do 
regime de inscrição facultativa. 
 
Artigo 19.º - Âmbito material  
1 - A proteção social conferida pelos regimes do sistema previdencial integra a 
proteção nas eventualidades de doença, maternidade, paternidade e adoção, 
desemprego, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte, de acordo com o 
especificamente regulado para cada eventualidade.  
2 - O elenco das eventualidades protegidas pode ser reduzido em função de 
determinadas situações e categorias de beneficiários nos termos e condições 
previstas no presente Código ou alargado em função da necessidade de dar 
cobertura a novos riscos sociais.  
3 - As eventualidades de maternidade, paternidade e adoção previstas no n.º 1 são 
abreviadamente designadas por parentalidade. 
... 
 

Parte II 
Regimes contributivos do sistema previdencial 

... 
Título III 

Regime de seguro social voluntário 
Capítulo I 

Âmbito de aplicação 
 
Artigo 169.º - Âmbito pessoal  
1 - Podem enquadrar-se no regime de seguro social voluntário os cidadãos nacionais, 
maiores, considerados aptos para o trabalho (substituir por:) não pensionistas, (cfr. 
artigo 171º) em situação de ausência de incapacidade permanente, de deficiência e 
de dependência e que não estejam abrangidos por regime obrigatório de proteção 
social ou que, estando, os mesmos não relevem no âmbito do sistema de segurança 
social português.  
2 - Os cidadãos nacionais que exerçam atividade profissional em território estrangeiro 
e que não estejam abrangidos por instrumento internacional a que Portugal se 
encontre vinculado podem igualmente enquadrar-se neste regime.  
3 - Podem ainda enquadrar-se neste regime os estrangeiros ou apátridas, residentes 
em Portugal há mais de um ano, que se encontrem nas restantes condições 
estabelecidas no n.º 1. 
 
Artigo 170.º - Situações especiais abrangidas  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105628587/201612280000/73354641/element/diploma/10#73354641
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1 - Podem enquadrar-se no seguro social voluntário os seguintes trabalhadores: 
a) Os trabalhadores marítimos e os vigias, nacionais, que se encontrem a exercer 
atividade profissional em navios de empresas estrangeiras;  
b) Os trabalhadores marítimos nacionais que exerçam atividade a bordo de navios de 
empresas comuns de pesca constituídas ao abrigo dos Decretos-Leis n.os 1/81, de 7 de 
Janeiro, e 193/84, de 11 de Junho;  
c) (Revogada). 
2 - Podem ainda enquadrar-se no seguro social voluntário as pessoas que integrem 
grupos de atividades específicos que, de acordo com os respetivos estatutos, prevejam 
a inscrição no regime, designadamente:  
a) Os voluntários sociais que de forma organizada exerçam atividade de tipo 
profissional não remunerada em favor de instituições particulares de solidariedade 
social e de entidades detentoras de corpos de bombeiros, nomeadamente os 
bombeiros voluntários;  
b) Os bolseiros de investigação que reúnam as condições definidas no Estatuto do 
Bolseiro de Investigação e não se encontrem enquadradas em regime de proteção 
social obrigatório;  
c) Os agentes da cooperação que, reunindo as condições definidas no respetivo 
estatuto, se obriguem, mediante contrato, a prestar serviço no quadro das relações do 
cooperante, de que não resulte o seu enquadramento em regime de proteção social 
obrigatório de outro país;  
d) Os praticantes desportivos de alto rendimento.  
3 - A definição dos requisitos específicos de enquadramento relativos a cada grupo de 
situações especiais é objeto de legislação própria. 
Alterações 

• Alterado pelo/a Artigo 5.º do/a Lei n.º 23/2015 - Diário da República n.º 
53/2015, Série I de 2015-03-17, em vigor a partir de 2015-03-22 
 

Artigo 171.º - Pessoas excluídas  
São excluídos do regime os pensionistas de invalidez e de velhice. 
 
Artigo 172.º - Âmbito material  
1 - A proteção social conferida pelo regime do seguro social voluntário integra a 
proteção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte acrescentar:), e, por opção 
da pessoa interessada, mediante ajustamento correspondente na taxa contributiva, 
também as eventualidades de doença e parentalidade.  
2 - O âmbito material de proteção dos beneficiários abrangidos pelas situações 
especiais a que se refere o n.º 1 do artigo 170.º integra ainda as eventualidades de 
doença, doenças profissionais e parentalidade.  
3 - O âmbito material de proteção dos beneficiários abrangidos pelas situações 
especiais a que se refere o n.º 2 do artigo 170.º pode ainda integrar nos termos 
previstos em legislação própria:  
a) As eventualidades de doença, doenças profissionais, parentalidade;  
b) Doenças profissionais. 

 
 
 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105628587/201612280000/73354641/element/diploma/10#73354641
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105628587/201612280000/73354641/element/diploma/10#73354641
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Capítulo II 
Relação jurídica de vinculação 

 
Artigo 173.º - Inscrição e enquadramento  
1 - O enquadramento no regime depende da manifestação de vontade do 
interessado através da apresentação de requerimento próprio.  
2 - Com o primeiro enquadramento procedem os serviços competentes, quando 
necessário, à inscrição do beneficiário no sistema previdencial.  
3 - No caso dos voluntários sociais, o enquadramento depende ainda da manifestação 
de vontade das entidades que beneficiam da atividade voluntária, cabendo-lhes a 
apresentação do requerimento do interessado.  
4 - O deferimento do requerimento determina o enquadramento no regime de 
seguro social voluntário reportando-se os seus efeitos ao dia 1 do mês seguinte ao da 
apresentação do requerimento. 
 
Artigo 174.º - Cessação do enquadramento  
1 - O beneficiário pode a todo o tempo requerer a cessação do enquadramento neste 
regime.  
2 - A falta de pagamento atempado de contribuições faz presumir a vontade de fazer 
cessar o enquadramento, salvo se o mesmo pagamento for retomado antes de 
decorrido o prazo de um ano.  
3 - O enquadramento cessa, ainda, se o beneficiário passar a estar abrangido por 
regime obrigatório de proteção social.  
4 - As entidades a que se refere o n.º 3 do artigo anterior devem indicar mensalmente 
às instituições competentes os voluntários sociais que deixaram de exercer a respetiva 
atividade de voluntariado. 
 
Artigo 175.º - Produção de efeitos da cessação do enquadramento  
A cessação do enquadramento produz efeitos a partir do mês em que foi apresentado 
o respetivo requerimento ou, na falta deste, a partir do mês seguinte àquele a que se 
reporta a última contribuição paga. 
 

Capítulo III 
Relação jurídica contributiva 

Secção I 
Obrigação contributiva 

 
Artigo 176.º - Obrigação contributiva  
Os beneficiários do regime de seguro social voluntário estão sujeitos ao pagamento 
de contribuições nos termos regulados no presente título. 
 
Artigo 177.º - Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva  
1 - Os beneficiários do regime do seguro social voluntário são os responsáveis pelo 
pagamento da respetiva contribuição.  
2 - O pagamento das contribuições é efetuado nos termos definidos para os 
trabalhadores independentes, até ao dia 20 do mês seguinte àquele a que diga 
respeito, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte. 
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Artigo 178.º - Retoma do pagamento das contribuições  
Nas situações de retoma do pagamento de contribuições referidas no n.º 2 do artigo 
174.º do presente Código, há lugar ao pagamento das contribuições devidas, 
correspondentes ao período em causa acrescidos de juros de mora. 
 
Artigo 179.º - Cessação da obrigação contributiva  
1 - A obrigação contributiva cessa no mês seguinte àquele em que o beneficiário o 
tenha requerido.  
2 - A falta de pagamento das contribuições, por período igual ou superior a um ano, faz 
cessar a obrigação contributiva a partir do mês seguinte ao do último pagamento. 
 

Secção II 
Bases de incidência contributiva 

Artigo 180.º  
Base de incidência contributiva  
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a base de incidência 
contributiva corresponde a uma remuneração convencional e é escolhida pelo 
beneficiário, de acordo com os seguintes escalões, indexados ao valor do IAS:  
 
 

Escalões Remunerações convencionais em 
percentagens do valor do IAS 

1º 100 

2º 150 

3º 200 

4º 250 

5º 300 

6º 400 

7º 500 

8º 600 

9º 700 

10º 800 

 
 
2 - Os beneficiários que sejam enquadrados no seguro social voluntário com idade 
igual ou superior à referida no mapa do anexo i têm como limite da base de incidência 
o valor correspondente ao 5.º escalão, sem prejuízo do disposto no artigo 183.º 
 
Artigo 181.º - Alteração da base de incidência contributiva  
1 - Os beneficiários podem, nos termos dos números seguintes, alterar o valor da 
base de incidência contributiva.  
2 - A alteração do valor da base de incidência contributiva é sempre permitida para 
escalões inferiores.  
3 - A alteração do valor da base de incidência contributiva só é permitida para 
escalão imediatamente superior desde que se verifiquem cumulativamente as 
seguintes condições:  
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a) Terem sido pagas contribuições em função do mesmo escalão durante pelo menos 
12 meses consecutivos;  
b) O beneficiário ter idade inferior à prevista no mapa do anexo i do presente 
Código. 
 
Artigo 182.º - Base de incidência contributiva após período de cessação de 
enquadramento  
1 - Nos casos em que tenha havido cessação de enquadramento seguido de novo 
enquadramento, o escalão da base de incidência contributiva mantém-se igual ao 
que vigorava anteriormente à cessação, salvo se o beneficiário optar por outro, 
verificados os requisitos exigidos para a alteração do escalão.  
2 - O período entre a cessação e o novo enquadramento não é relevante para a 
contagem do período de 12 meses a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 
anterior. 
 
Artigo 183.º - Base de incidência contributiva em situações especiais  
1 - Os beneficiários que, no âmbito do regime geral de segurança dos trabalhadores 
por conta de outrem, tenham contribuído, por período superior a 12 meses, sobre 
montantes superiores ao escalão mais elevado da base de incidência para o regime de 
seguro social voluntário podem optar pelo escalão mais elevado independentemente 
da idade.  
2 - Os beneficiários que após cessação de enquadramento no seguro social 
voluntário tenham contribuído, por período superior a 12 meses, para um regime 
obrigatório de segurança social sobre uma base de incidência contributiva de valor 
superior à anteriormente considerada no seguro social voluntário, podem optar pelo 
escalão de valor igual ou imediatamente superior ao da base de incidência 
contributiva daquele regime ao retomarem o enquadramento no seguro social 
voluntário, independentemente da idade. 
 

Secção III 
Taxas contributivas 

 
Artigo 184.º - Taxas contributivas  
1 - A taxa contributiva correspondente à cobertura das eventualidades de invalidez, 
velhice e morte é de 26,9 %.  
2 - A taxa contributiva correspondente à proteção nas eventualidades doença, doenças 
profissionais e parentalidade, invalidez, velhice e morte é de 29,6 %. 
3 - (acrescentar novo:) - A taxa contributiva correspondente à proteção nas 
eventualidades doença, parentalidade, invalidez, velhice e morte é de xxx% [a 
determinar pela Segurança social, a rondar os 29%, dados o n).º2 e e atual 4 do 
presente artigo]. 
(4) 3 - A taxa contributiva correspondente à cobertura das eventualidades de doença 
profissional, invalidez, velhice e morte é de 27,4 %.  
(5) 4 - A taxa contributiva correspondente à cobertura da eventualidade de doenças 
profissionais é de 0,5 %. 
... 
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Artigo 217.º - Condição geral do pagamento das prestações aos trabalhadores 
independentes e beneficiários do seguro social voluntário 
1 - É condição geral do pagamento das prestações aos trabalhadores independentes e 
aos beneficiários do seguro social voluntário que os mesmos tenham a sua situação 
contributiva regularizada até ao termo do 3.º mês imediatamente anterior ao do 
evento determinante da atribuição da prestação.  
2 - Considera-se que a situação contributiva do trabalhador independente se encontra 
regularizada desde que se encontrem pagas as contribuições da sua responsabilidade.  
3 - A não verificação do disposto no n.º 1 determina a suspensão do pagamento das 
prestações a partir da data em que as mesmas sejam devidas. 
 
Artigo 218.º - Exceções à condição geral do pagamento das prestações  
A atribuição de prestações por morte não se encontra sujeita à condição geral de 
pagamento fixada no artigo anterior, sendo o cálculo das pensões de sobrevivência 
efetuado sem tomar em conta os períodos com contribuições em dívida. 
 
Artigo 219.º - Efeitos da regularização da situação contributiva dos trabalhadores 
independentes e beneficiários do seguro social voluntário 
1 - O beneficiário readquire o direito ao pagamento das prestações suspensas desde 
que regularize a sua situação contributiva nos três meses civis subsequentes ao mês 
em que tenha ocorrido a suspensão.  
2 - Se a situação contributiva não for regularizada no prazo previsto no número 
anterior, o beneficiário perde o direito ao pagamento das prestações suspensas.  
3 - No caso de a regularização da situação contributiva se verificar posteriormente ao 
decurso do prazo referido no n.º 1, o beneficiário retoma o direito às prestações a 
que houver lugar a partir do dia subsequente àquele em que ocorra a regularização. 
 
Artigo 220.º - Regularização da situação contributiva dos trabalhadores 
independentes e beneficiários do seguro social voluntário por compensação 
(Entrada em vigor: 2017-01-01) 
1 - Nas eventualidades de invalidez e de velhice, se a regularização da situação 
contributiva não tiver sido realizada diretamente pelo beneficiário, é a mesma 
efetuada através da compensação com o valor das prestações a que haja direito em 
função daquelas eventualidades, caso se encontrem cumpridas as restantes condições 
de atribuição das respetivas prestações. 
2 - A compensação prevista no número anterior efetua-se até ao limite de um terço do 
valor das prestações mediatas vincendas devidas, salvo expressa autorização do 
beneficiário de dedução por valor superior, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes. 
3 - Havendo lugar ao pagamento de prestações vencidas, a compensação efetua-se 
pela sua totalidade, até ao limite do valor em dívida. 
4 - É garantido ao beneficiário o pagamento de um montante mensal igual ao do 
valor da pensão social, exceto se o beneficiário fizer prova de não ser titular de 
outros bens ou rendimentos, situação em que lhe é garantido um montante mensal 
igual ao do valor do IAS. 
5 - As prestações de invalidez e velhice de montante inferior ao da pensão social só são 
compensáveis mediante autorização do beneficiário. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105628587/201612280000/73354703/element/diploma/12#73354703
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Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de janeiro, que  procede à regulamentação 
do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, 
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro 

http://data.dre.pt/eli/decregul/1-a/2011/01/03/p/dre/pt/html 
 

Alterados os arts. 2º, 54º-A, 58º, 62.º, 62º-A, 62º-B, 69º nº 2 (revogado), 80º e 86º. 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º - Objeto 
O presente decreto regulamentar procede à regulamentação do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, adiante designado Código, 
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, alterada pela Lei n.º 119/2009, de 
30 de Dezembro, e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, que aprova o 
Orçamento de Estado para 2011. 
... 
 
Artigo 3.º - Requerimentos e declarações 
1 - Sem prejuízo do disposto no Código e no presente decreto regulamentar, os 
requerimentos, as comunicações e as declarações são apresentados em modelos 
próprios, sendo os elementos necessários e respetivos meios de prova aprovados por 
portaria do membro do Governo responsável pela área da segurança social. 
2 - Os modelos de formulários de requerimentos, comunicações e declarações 
necessários à aplicação do Código e respetiva regulamentação são aprovados por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da segurança social. 
3 - A identificação dos elementos e os respetivos meios de prova necessários à 
inscrição e ao enquadramento dos trabalhadores por conta de outrem, das entidades 
empregadoras, dos trabalhadores independentes e dos beneficiários do seguro social 
voluntário constam de portaria do membro do Governo responsável pela área da 
segurança social. 
4 - São igualmente fixados por portaria os procedimentos relacionados com a 
regularização do cumprimento de obrigação contributiva. 
... 

 
CAPÍTULO IV 

Regime de seguro social voluntário 
 

Artigo 66.º - Requerimento de adesão ao seguro social voluntário 
1 - Para efeitos de adesão ao seguro social voluntário o interessado apresenta 
requerimento em formulário de modelo próprio junto da instituição de segurança 
social competente ou no sítio da Internet da segurança social. 
2 - No caso de voluntários sociais o requerimento previsto no número anterior é 
efetuado em conjunto com a entidade que beneficia da atividade, sendo por esta 
apresentado. 
 

http://data.dre.pt/eli/decregul/1-a/2011/01/03/p/dre/pt/html
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3 - O requerimento deve conter os elementos necessários à inscrição e 
enquadramento. 
4 - Os cidadãos nacionais residentes em território estrangeiro podem escolher, no 
momento do requerimento, a instituição de segurança social pela qual pretendem 
ficar abrangidos. 
5 - Caso o requerente não se encontre identificado no sistema de segurança social, é-
lhe oficiosamente atribuído um NISS com base nos elementos referidos no n.º 3, 
constantes dos documentos de identificação. 
 
Artigo 67.º - Prazo para apreciação do requerimento 
1 - No prazo de 30 dias a contar da apresentação do requerimento devidamente 
instruído, a instituição de segurança social deve proceder à sua apreciação. 
2 - A decisão que recair sobre o requerimento é comunicado ao interessado e, 
quando este for voluntário social, também à instituição que beneficia da atividade. 
 
Artigo 68.º - Acumulação de atividade com registo de equivalência à entrada de 
contribuições 
1 - Quando, no decurso do mesmo mês, se verificar, sucessivamente, o exercício de 
atividade e situação determinante do registo de remunerações por equivalência à 
entrada de contribuições, a obrigação de contribuir reporta-se ao número de dias em 
que não haja lugar ao registo de remunerações por equivalência. 
2 - Para efeitos do número anterior, o valor diário das contribuições é igual a 1/30 do 
valor mensal da base de incidência contributiva do beneficiário. 
 

CAPÍTULO V 
Registo de remunerações e registo de remunerações por equivalência à entrada de 

contribuições 
SECÇÃO I 

Registo de remunerações 
 

Artigo 69.º - Registo das remunerações 
1 - As instituições de segurança social procedem, por referência a cada mês, ao 
registo na carreira contributiva de cada beneficiário do valor das remunerações, 
reais ou convencionais, e respetivos tempos de trabalho declarados. 
2 – (revogado) 
... 
 

SECÇÃO II 
Situação contributiva 

Artigo 82.º - Certificação da situação contributiva 
1 - A situação contributiva é certificada com base nos elementos existentes nos 
serviços, não dependendo de apresentação de meios de prova pelo requerente, salvo 
o disposto no número seguinte. 
2 - Quando estiver em causa a emissão de declaração de situação contributiva não 
regularizada o requerente pode provar a sua regularização mediante apresentação de 
prova documental, designadamente por documentos comprovativos do pagamento da 
dívida exigível à data de emissão da declaração. 
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3 - A declaração não constitui instrumento de quitação e não prejudica ulteriores 
apuramentos. 
 
Artigo 83.º - Entidades requerentes 
1 - A declaração de situação contributiva pode ser requerida: 
a) Pelo contribuinte ou seu representante legal; 
b) Por iniciativa de qualquer credor ou do Ministério Público, nos termos do artigo 20.º 
do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. 
2 - A declaração a emitir para os efeitos da alínea b) do número anterior, quando 
requerida por credor, contém apenas a referência à existência ou não de dívida. 
3 - A declaração é emitida no prazo máximo de 10 dias, a contar da data do respectivo 
requerimento ou notificação judicial. 
 
Artigo 84.º - Prazo de validade da declaração 
O prazo de validade da declaração é de quatro meses. 
 
Artigo 85.º - Local de apresentação 
Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o pedido das declarações nele referidas 
pode ser apresentado através do sítio da Internet da segurança social ou em qualquer 
serviço do sistema de segurança social, através de formulário próprio. 
... 
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Portaria n.º 66/2011, de 4 de fevereiro, que define os procedimentos, os elementos 
e os meios de prova necessários à inscrição, ao enquadramento e ao cumprimento 

da obrigação contributiva previstos no Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de 
Janeiro 

http://data.dre.pt/eli/port/66/2011/02/04/p/dre/pt/html 
 

 
SECÇÃO I 

Objeto 
 

Artigo 1.º - Objeto 
A presente portaria define os procedimentos, os elementos e os meios de prova 
necessários à inscrição, ao enquadramento e ao cumprimento da obrigação 
contributiva previstos no Decreto Regulamentar n.º 1-A/2011, de 3 de Janeiro, que 
aprova a regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social, adiante designado por regulamento. 

 
SECÇÃO II 
Inscrição 

 
Artigo 2.º - Elementos e meios de prova necessários à inscrição no sistema previdencial 
1 - Os elementos necessários à inscrição dos trabalhadores por conta de outrem, dos 
trabalhadores independentes e dos beneficiários do seguro social voluntário são, 
designadamente, os seguintes: 
a) Nome completo; 
b) Data de nascimento; 
c) Naturalidade; 
d) Nacionalidade; 
e) Sexo; 
f) Estado civil; 
g) Residência; 
h) Número de identificação de segurança social (NISS), se já estiver identificado no 
sistema de segurança social; 
i) Número dos documentos de identificação civil e fiscal. 
2 - Para efeitos de instrução do processo de inscrição deve ser remetida cópia dos 
documentos de identificação civil e fiscal. 
.... 
 

SECÇÃO V 
Regime de seguro social voluntário 

 
Artigo 9.º - Meios de prova 
1 - O requerimento de adesão ao seguro social voluntário deve ser ainda instruído 
com os seguintes documentos: 

http://data.dre.pt/eli/port/66/2011/02/04/p/dre/pt/html
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a) Declaração, sob compromisso de honra, de que o requerente não se encontra 
abrangido por regime obrigatório de proteção social ou de que, encontrando-se, não 
seja o mesmo relevante; 
b) Certificação médica comprovativa de que o interessado se encontra apto para o 
trabalho. (substituir por:) se encontra em situação de ausência de incapacidade 
permanente, de deficiência e de dependência; 
2 - A verificação do tempo de residência previsto no n.º 3 do artigo 169.º do Código é 
feita por troca de informação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 
 
Artigo 10.º 
Declaração de cidadãos nacionais residentes no estrangeiro 
1 - Os cidadãos nacionais residentes no estrangeiro devem ainda apresentar, com o 
requerimento, declaração relativa a uma das seguintes situações: 
a) Não exercício de atividade profissional; 
b) Exercício de atividade profissional no território do Estado de residência 
relativamente ao qual não vigore instrumento internacional que vincule o Estado 
Português; 
c) Exercício de atividade profissional no território do Estado de residência 
relativamente ao qual vigore instrumento internacional que vincule o Estado 
Português, mas que não abranja a atividade em causa. 
2 - A declaração referida no número anterior deve ser autenticada pela rede consular 
portuguesa que abranja o interessado ou, não existindo serviços consulares, pela 
embaixada respetiva. 
 
Artigo 11.º - Certificação de aptidão para o trabalho (substituir por:) de ausência de 
incapacidade permanente, de deficiência e de dependência 
1 - A certificação da aptidão para o trabalho (substituir por:) da ausência de 
incapacidade permanente, de deficiência e de dependência dos requerentes é 
realizada por médicos dos serviços competentes do Serviço Nacional de Saúde. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, são considerados serviços 
competentes os centros de saúde e os hospitais, com exceção dos serviços de 
urgência. 
3 - A certificação da aptidão para o trabalho (substituir por:) da ausência de 
incapacidade permanente, de deficiência e de dependência dos cidadãos nacionais que 
residam em território estrangeiro é efetuada por declaração do médico assistente do 
interessado, autenticada pela rede consular portuguesa ou, não existindo serviços 
consulares, por instituição pública de saúde do país de residência. 
4 - Sempre que se suscitem dúvidas sobre a aptidão para o trabalho (substituir por:) a 
ausência de incapacidade permanente, de deficiência e de dependência do 
requerente, deve a instituição de segurança social competente determinar a 
realização de exame no âmbito do sistema de verificação de incapacidades. 
 
Artigo 12.º - Conteúdo do relatório clínico 
1 - A certificação consta de relatório devidamente fundamentado e deve expressar, 
em termos inequívocos, a aptidão ou não aptidão do requerente para o trabalho 
(substituir por:) a ausência ou a existência de incapacidade permanente, de 
deficiência e de dependência do requerente. 
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2 - Nos casos em que o requerente apresente situação clínica incapacitante, mas que 
não determine inaptidão para o trabalho, (substituir por:) se traduza na existência de 
incapacidade permanente, de deficiência e de dependência deve a mesma constar 
especificamente da certificação do médico assistente. 
 
Artigo 13.º - Encargos com a certificação da aptidão (substituir por:) de ausência de 
incapacidade permanente, de deficiência e de dependência 
As despesas decorrentes da certificação da aptidão para o trabalho substituir por:) de 
ausência de incapacidade permanente, de deficiência e de dependência 
são da responsabilidade do interessado. 
... 
 

SECÇÃO VI 
Cumprimento da obrigação contributiva 

 
Artigo 15.º - Requisitos do pagamento 
1 - No ato de pagamento de valores devidos à segurança social, com exceção dos que 
resultem de documentos previamente emitidos, os contribuintes devem indicar os 
seguintes elementos: 
a) NISS; 
b) NIF; 
c) Ano e mês a que se refere o pagamento; 
d) Valor a pagar. 
2 - O comprovativo do pagamento a entregar ao contribuinte deve mencionar 
expressamente os elementos referidos no número anterior. 
 
Artigo 16.º - Pagamento por cheque 
Os cheques são emitidos à ordem do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social, I. P., e devem conter no verso os elementos constantes das alíneas a) a c) do 
n.º 1 do artigo anterior. 
 
Artigo 17.º - Data de emissão dos cheques 
Não são aceites cheques com data de emissão anterior em mais de um dia à data da 
sua entrega. 
 


