
 

 

N/Ref. 2/17                  Angra do Heroísmo, Janeiro de 2017 
 

Assunto: MEDIDA EXCEPCIONAL DE APOIO AO EMPREGO ATRAVÉS DA REDUÇÃO DA TAXA 

CONTRIBUTIVA A CARGO DA ENTIDADE EMPREGADORA. 

 

Caro(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto-Lei n.º 11-A/2017, no Diário da 

República, 1.º Suplemento, n.º 12/2017, I Série, de 17 de Janeiro, que vem regular a medida 

excepcional de redução de 1,25 pontos percentuais da taxa contributiva para a Segurança 

Social a cargo das entidade empregadoras, relativa às contribuições referentes aos 

trabalhadores ao seu serviço e que reúnam as condições de atribuição previstas no presente 

decreto-lei.  

 

1 – Objecto 

O presente decreto-lei cria uma medida excepcional de apoio ao emprego através da redução 

da taxa contributiva de segurança social a cargo da entidade empregadora. 

 

2 – Âmbito da medida 

 A taxa contributiva a cargo da entidade empregadora relativa às contribuições devidas 

em função dos trabalhadores ao seu serviço é reduzida em 1,25 pontos percentuais. 

 A redução da taxa contributiva reporta-se às contribuições referentes às 

remunerações devidas nos meses de Fevereiro de 2017 a Janeiro de 2018, nas quais 

se incluem os valores devidos a título de subsídios de férias e de Natal. 

 

3 – Âmbito Pessoal 

 Têm direito à redução da taxa contributiva as entidades empregadoras de direito 

privado, relativamente aos trabalhadores ao seu serviço, enquadrados no regime geral 

de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem. 

 

4 – Condição de atribuição 

O direito à redução da taxa contributiva fica dependente da verificação cumulativa das 

seguintes condições: 



 

 

 O trabalhador abrangido estar vinculado à entidade empregadora beneficiária por 

contrato de trabalho, a tempo completo ou a tempo parcial, celebrado em data 

anterior a 1 de Janeiro de 2017. 

 O trabalhador ter auferido, nos meses de Outubro a Dezembro de 2016, uma 

retribuição base média mensal de valor compreendido entre os € 556.50 e os € 584.85, 

ou valor proporcional, nas situações de contrato a tempo parcial, e não ter auferido 

qualquer outro tipo de remuneração, excepto se resultante de trabalho suplementar, 

trabalho nocturno, ou ambos, até ao valor médio mensal acumulado com retribuição 

base de € 700. 

 A entidade empregadora ter a sua situação contributiva regularizada. 

 

5 – Cessação do direito à redução 

O direito à redução da taxa contributiva cessa ocorrendo uma das seguintes situações: 

 Cessação do contrato de trabalho. 

 Verificação de que a entidade empregadora deixou de ter a sua situação contributiva 

regularizada e enquanto se mantiver essa situação. 

 

6 – Aplicação às Regiões Autónomas 

O disposto no presente decreto-lei aplica-se às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 

tendo por referência a retribuição mínima mensal garantida em vigor em cada uma das 

referidas regiões autónomas. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2017 e não dispensa a sua leitura 

que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1484842937.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1484842937.pdf

