
 

 

N/Ref. 48/16                         Angra do Heroísmo, março de 2016 

 

Assunto: MEDIDA EXCECIONAL DE APOIO AO EMPREGO – REDUÇÃO DA TAXA CONTRIBUTIVA 

EM 0,75%. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 11/2016, de 8 de Março, 

publicado no Diário da República, n.º 47, I Série, de 8 de março de 2016, que vem estabelecer 

uma medida excecional de apoio ao emprego a qual se traduz na redução de um 0,75 pontos 

percentuais da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora do sector privado, 

relativamente aos trabalhadores ao seu serviço enquadrados no regime geral de segurança 

social dos trabalhadores por conta de outrem. 

 
O direito à redução da taxa contributiva está sujeito à verificação cumulativa das seguintes 

condições: 

 O trabalhador estar vinculado à entidade empregadora beneficiária por contrato de 

trabalho a tempo completo ou a tempo parcial com data anterior a 1 de janeiro de 

2016; 

 O trabalhador auferir, à data de 31 de dezembro de 2015, uma retribuição base 

mensal de valor compreendido entre os € 505,00 e os € 530,00, ou valor 

proporcional, nas situações de contrato a tempo parcial; 

 A entidade empregadora ter a sua situação contributiva regularizada perante a 

segurança social. 

 
A redução da taxa contributiva reporta-se às contribuições referentes à declaração das 

remunerações devidas nos meses de Fevereiro de 2016 a Janeiro de 2017, nas quais se 

incluem os valores devidos a título de subsídio de férias e de Natal. 

 
A verificação das condições de atribuição e manutenção do direito à redução da taxa 

contributiva é efetuada oficiosamente pelos serviços de segurança social, sem prejuízo de as 

entidades empregadoras deverem entregar, de forma autonomizada, as declarações de 

remunerações de todos os trabalhadores abrangidos pela medida, de acordo com a redução 

da taxa contributiva aplicável. 



 

 

 

No caso de trabalhadores com contrato a tempo parcial, o benefício da redução da taxa 

contributiva das remunerações pagas nos meses acima referidos, depende de requerimento 

dirigido aos serviços de segurança social, o qual deve ser apresentado até ao dia 7 de Abril de 

2016. Caso contrário, o período de redução reportar-se-á ao período remanescente, a partir 

do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.  

 
O presente diploma é aplicável à Região Autónoma dos Açores, tendo por referência a 

retribuição mínima mensal garantia em vigor na região. 

 
 Entrada em vigor 

O presente diploma produz efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2016. A presente circular não 

dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser consultado no site desta Câmara 

do Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1457547928.pdf  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1457547928.pdf

