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DISGRHGAL020 

O Código Contributo da Segurança Social 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos atualizados sobre o 

novo código contributivo da Segurança Social. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Quais as alterações significativas em relação ao anterior; 

 Quais as novas obrigações contributivas dos trabalhadores independentes e em regime 

de acumulação; 

 Os novos prazos de declaração e de pagamento de contribuições; 

 Quais as matérias cuja entrada em vigor é diferida no tempo; 

 Identificar a taxa contributiva em função do tipo de contrato de trabalho; 

 Conhecer quais as prestações que constituem base de incidência contributiva; 

 Quais as novas obrigações declarativas das entidades empregadoras; 

 Saber as novas obrigações em matéria de contratação de trabalhadores independentes. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos os profissionais da Gestão Administrativa de pessoal envolvidos 

e com responsabilidades nesta matéria. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Sistematização dos Atos Normativos 

Módulo II – Princípios Gerais 
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DISGRHGAL020 

Módulo III – Entrada em Vigor 

 Entrada em vigor diferida 

Módulo IV – Obrigações Declarativas da Entidade Empregadora 

 Comunicação da admissão de trabalhadores 

 Cessação, suspensão e alteração da modalidade de contrato (novidade) 

 Outras comunicações obrigatórias 

Módulo V – Obrigações Contributivas da Entidade Empregadora (Novos Prazos) 

Módulo VI – Base de Incidência Contributiva  

 Alargamento da base de incidência contributiva - ajudas de custo, abonos de viagem, 

despesas de transporte, compensação por cessação do contrato de trabalho, utilização 

de automóvel, etc. (novidade) 

 Prestações excluídas da base de incidência 

Módulo VII – Taxas Contributivas 

 Em função da modalidade de contrato (contratos a termo e contratos sem termo) 

 Membros dos órgãos estatutários 

 Regimes especiais: trabalhadores no domicílio, trabalhadores em regime de contrato de 

trabalho de muito curta duração, trabalhadores em pré-reforma, pensionistas em 

atividade, trabalhadores em regime de trabalho intermitente, entidades empregadoras 

sem fins lucrativos 

Módulo VIII – Nova Obrigação Contributiva Para Trabalhadores Independentes e Em 

Regime de Acumulação 

Módulo IX – Incumprimento da Obrigação Contributiva 

 Dívidas à Segurança Social (prescrição, causas da extinção da dívida, situações 

excecionais de regularização) 

 Efeitos do incumprimento 

Módulo X – Sessão de Perguntas e Respostas 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 
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DISGRHGAL020 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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