
 

 

 

 

 

Caro(a) Associado(a), 
 

Durante o mês de julho, decorre o período de entrega na Segurança Social da declaração trimestral 

dos trabalhadores independentes. Nesta declaração, devem ser indicados os rendimentos auferidos 

em abril, maio e junho de 2020, que servem para o cálculo das contribuições a pagar nos meses de 

julho, agosto e setembro de 2020. 

 

O montante recebido através do apoio extraordinário à redução da atividade económica não deve 

ser declarado na declaração trimestral, devendo apenas ser declarados os rendimentos recebidos 

pelo exercício da atividade independente. Já o apoio financeiro recebido pelo apoio excecional à 

família é declarado na declaração trimestral como prestação de serviços. 

 

 

 

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 

 

Mensalmente, a Segurança Social apura o valor da contribuição a pagar e regista esse valor em conta 

corrente. O contribuinte recebe então uma notificação na sua caixa de mensagens da Segurança 

Social Direta, informando que foi criada uma nova obrigação contributiva. 

 

O valor das contribuições a pagar, bem como a data limite para pagamento, podem ser consultados 

na Segurança Social Direta no separador Conta corrente > Posição atual > Valores a pagar > 

Contribuições correntes. No caso de contribuições de meses anteriores, cuja data limite de 

pagamento já tenha sido ultrapassada, é possível consultá-las (com os respetivos juros de mora) 

igualmente no separador Conta corrente > Posição atual > Valores a pagar > Contribuições em atraso. 

 

O contribuinte pode selecionar os valores que pretende pagar e emitir o respetivo documento para 

pagamento. 

 

 

No âmbito da crise COVID-19, os trabalhadores independentes têm a opção de adiar o pagamento 

das contribuições mensais, enquanto estejam a receber o apoio à redução da atividade económica, 

previsto no Decreto-lei 10-A/2020, de 13 de março. Este apoio financeiro tem a duração de 1 mês 

(iniciando-se em março de 2020), sendo prorrogável até 6 meses. 

 

Os contribuintes devem proceder ao pagamento das contribuições em atraso referentes aos meses 

de recebimento do apoio a partir do segundo mês após a cessação do apoio, através de plano 

prestacional até 12 prestações mensais, sem juros de mora. 
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- Informação - 



 

O valor das contribuições desses meses fica disponível para pagamento na Segurança Social Direta, 

no separador Conta corrente > Posição atual > Valores a pagar > Contribuições correntes ou 

Contribuições em atraso (quando o prazo de pagamento do respetivo mês já esteja ultrapassado). 

 

 

 

  

Mais informações: 

Decreto-lei 10-A/2020, de 13 de março 

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/entrega-da-declaracao-

trimestral-contribuicoes-dos-trabalhadores-independentes 
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