
 

 

N/Ref. 124/14                     Angra do Heroísmo, Outubro de 2014 
 
Assunto: MEDIDA EXCECIONAL DE APOIO AO EMPREGO – REDUÇÃO DA TAXA CONTRIBUTIVA 
A CARGO DA ENTIDADE EMPREGADORA. 

  
 
Caro Associado, 
 

Conheça a nova medida de apoio ao emprego! 
 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 154/2014, de 20 de Outubro, 

que vem criar uma medida excecional e temporária de apoio ao emprego que se traduz na 

redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora. 

 

Com esta medida de apoio ao emprego, verifica-se a redução de 0,75% da taxa contributiva a 

cargo da entidade empregadora relativa às contribuições referentes às remunerações 

devidas nos meses de Novembro de 2014 a Janeiro de 2016. 

 

Esta medida aplica-se a partir de Novembro de 2014, às entidades empregadoras de direito 

privado, aos contribuintes do regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de 

outrem, relativamente a cada trabalhador ao seu serviço. 

 

Não têm direito à redução da taxa contributiva: 

a) As entidades empregadoras, no que respeita a trabalhadores abrangidos por 

esquemas contributivos com taxas inferiores à estabelecida para a generalidade dos 

trabalhadores por conta de outrem, exceto das entidades com redução de taxa resulte 

do facto de serem pessoas coletivas sem fins lucrativos ou por pertencerem a sectores 

economicamente débeis (ex.: pré-reforme, deficientes); 

b)  As entidades empregadoras, no que respeita a trabalhadores abrangidos por 

esquemas contributivos com bases de incidência fixadas em valores inferiores ao 

indexante de apoios sociais, em valores inferiores à remuneração real ou 

remunerações convencionais. 

 

O direito à redução da taxa contributiva depende da verificação cumulativa das seguintes 

condições: 



 

 

a) O trabalhador estar vinculado à entidade empregadora beneficiária por contrato de 

trabalho sem interrupção pelo menos desde Maio de 2014; 

b) O trabalhador ter auferido, pelo menos num dos meses compreendidos entre Janeiro 

e Agosto de 2014, remuneração igual ao valor da retribuição mínima mensal 

garantida (€ 509,25); 

c) A entidade empregadora ter a sua situação contributiva regularizada perante a 

segurança social. 

 

Esta redução da taxa contributiva será relativa às contribuições referentes às remunerações 

devidas nos meses de Novembro de 2014 a Janeiro de 2016, nas quais se incluem os valores 

devidos a título de subsídios de Férias e de Natal, desde que se trate de trabalhadores a 

auferirem a retribuição mínima mensal garantida entre Janeiro e Agosto de 2014, ou seja € 

509,25. 

 

As entidades empregadoras que pretendam beneficiar desta redução da taxa contributiva, 

devem proceder à entrega das declarações de remunerações dos trabalhadores abrangidos de 

forma automatizada, de acordo com a redução da taxa contributiva aplicável. 

 

No caso de trabalhadores a tempo parcial, a redução da taxa contributiva depende da 

apresentação de requerimento que estará disponível em http://www4.seg-

social.pt/formularios, a partir do dia 1 de Novembro de 2014. Nesta situação, verifica-se o 

seguinte: 

a) Se o requerimento for apresentado até 30 de Novembro de 2014, a entidade 

empregadora tem direito à redução na totalidade do período, ou seja, redução nas 

contribuições devidas de novembro de 2014 a Janeiro de 2016; 

b) Se o requerimento for apresentado depois de 30 de Novembro de 2014, a entidade 

empregadora tem direito à redução no período remanescente, a partir do mês 

seguinte ao da apresentação do requerimento. 

 

Os serviços da segurança social, para efeitos de prova, podem exigir às entidades 

empregadoras beneficiárias a apresentação dos meios de prova documental considerados 

necessários, nomeadamente: 

a) Contrato de trabalho; 
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b) Comprovativo da declaração de admissão do trabalhador perante os serviços de 

segurança social. 

Esta medida de apoio pode ser cumulada com outros apoios ao emprego aplicáveis ao mesmo 

posto de trabalho, cuja atribuição esteja por natureza dependente de condições inerentes aos 

trabalhadores contratados. 

 

Informamos igualmente que a Segurança Social já disponibiliza no seu site um guia prático 

sobre como aplicar esta redução de taxa que pode ser consultado através do seguinte link: 

http://www4.seg-social.pt/guias-praticos 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma que poderá consultar em www.dre.pt ou 

no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1413979159.pdf . 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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