
 

 

N/Ref. 32/12                   Angra do Heroísmo, fevereiro de 2012 

 

Assunto: DECLARAÇÃO DO VALOR DA ACTIVIDADE DOS TRABALHADORES INDEPENDENTES  

 

Caro Associado, 

 

Vimos informá-lo, que com a publicação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial de Segurança Social, a Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, vem estabelecer a 

figura de “entidade contratante”, que abrange as pessoas colectivas e as pessoas singulares 

com actividade empresarial que, no mesmo ano civil, beneficiem de pelo menos 80% do valor 

total da actividade de trabalhador independente. 

 

Para apuramento de quais as entidades empregadoras que devem ser consideradas como 

entidades contraentes, o Código Contributivo estabelece a obrigação dos trabalhadores 

independentes, que não sejam exclusivamente produtores ou comerciantes, apresentarem a 

declaração anual do valor total da actividade, relativa ao ano civil anterior. 

 

Os trabalhadores independentes devem de efectuar obrigatoriamente na Segurança Social 

Directa, a Declaração do Valor da Actividade, até ao dia 15 de Fevereiro de 2012. 

 

Os valores a declarar são valores sem IVA. 

 

Para o preenchimento da declaração do valor da Actividade, deve de proceder da seguinte 

forma: 

 

1. Aceder ao serviço Segurança Social Directa, através de palavra-chave ou do cartão de 

cidadão; 

2. No menu “Contribuições” seleccione “Trabalhadores Independentes – Declaração do 

Valor da Actividade”; 

3. Introduzir os seguintes elementos: 

• Valor do total das vendas realizadas; 



 

 

• Valores da prestação de serviços a pessoas singulares que não tenham 

actividade profissional/empresarial. 

• Valor da prestação de serviços às entidades passíveis de serem entidades 

contratantes, ou seja, pessoas coletivas e pessoas singulares com atividade 

empresarial. 

 

Relativamente a pessoas colectivas e pessoas singulares com actividade profissional, deve ser 

obrigatoriamente indicado o Número de Identificação Fiscal (NIF) e caso disponham dessa 

informação, o Número de Identificação da Segurança Social (NISS). 

 

No entanto, não têm obrigação de efectuar a Declaração do Valor da Actividade: 

• Advogados ou solicitadores; 

• Trabalhadores Independentes que exerçam em Portugal uma actividade por conta 

própria com carácter temporário e que provem o seu enquadramento em regime de 

protecção social obrigatório de outro país; 

• Trabalhadores Independentes que se encontrem isentos da obrigação de contribuir 

(art. 157.º do Código Contributivo); 

• Trabalhadores Independentes, cuja prestação de serviços só possa ser desempenhada 

como trabalho independente por imposição legal (ex.: amas, mediadores imobiliários, 

entre outros). 

 

Se a Declaração do valor da Actividade não for efectuada, determina a aplicação de uma 

contra-ordenação: 

 

• Leve, quando seja cumprida nos 30 dias subsequentes ao termo do referido prazo; 

• Grave, nas demais situações. 

 

O diploma entrou em vigor a 11  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001111 e não dispensa a sua leitura que pode 

consultar no site desta Câmara do Comércio ou através de www.dre.pt 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


