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Decreto-Lei n.º 28/2003, de 25 de Agosto

REGIME DOS TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM
NO ÂMBITO DA PROTECÇÃO SOCIAL OBRIGATÓRIA

Decreto-Lei n.º 28/2003
de 25 de Agosto

A Lei de Bases da Protecção Social trouxe um conjunto de importantes inovações 
no ordenamento jurídico da protecção social, designadamente no concernente à protecção 
social obrigatória dos trabalhadores por conta própria, determinando a obrigatoriedade de o 
sistema de protecção social abranger os trabalhadores que exerçam actividade profi ssional 
sem sujeição a contrato de trabalho ou contrato legalmente equiparado e não se encontrem, 
em função da mesma, inscritos no regime dos trabalhadores por conta de outrem.

A lei de bases alargou assim a cobertura social aos trabalhadores por conta própria, 
concretizando um desejo antigo das entidades públicas e indo ao encontro das aspirações 
de vários estratos de profi ssões independentes.

Ao desenvolver essa lei no concernente aos trabalhadores por conta própria, o presente 
diploma estatui que integra obrigatoriamente o regime aplicável aos trabalhadores por conta 
própria as prestações de invalidez, velhice e morte, previstas para os trabalhadores por conta 
de outrem, sem prejuízo da opção por um esquema alargado de prestações contemplando 
as eventualidades doença e maternidade, determinando ainda a integração com carácter 
obrigatório dos profi ssionais livres com menos de 45 ou 50 anos, conforme se trate de 
mulher ou homem, podendo os demais aderir voluntariamente.

No respeitante à relação contribuitiva, o presente diploma ocupa-se dos aspectos 
concernentes à obrigação de contribuir, apontando-se no caso do esquema alargado para 
uma taxa de contribuição superior ao obrigatório, dado que abrange um número superior de 
eventualidades, determinando-se o montante das contribuições por escolha do trabalhador 
entre determinados escalões, não se admitindo que o mesmo opte por um escalão que 
corresponda a um montante inferior ao rendimento mínimo estabelecido para a sua profi ssão 
na tabela supletiva dos mínimos do Imposto Único sobre os Rendimentos.

Ao abrigo do artigo 53º da Lei n.º 131/V/2001 de 22 de Janeiro;

No uso da faculdade conferida peia alínea a) do número 2 do artigo 203º da Constituição, 
o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Artigo 1º
(Objecto)

O presente diploma defi ne, no âmbito da protecção social obrigatória do dispositivo 
permanente de protecção social, o regime dos trabalhadores por conta própria.
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Artigo 2°
(Caracterização dos trabalhadores por conta própria)

1. Para efeitos do presente diploma consideram-se trabalhadores por conta própria os 
que exerçam a sua actividade profi ssional sem sujeição a contrato de trabalho ou contrato 
legalmente equiparado e não se encontrem, em função da mesma, inscritos no regime dos 
trabalhadores por conta de outrem.

2. Presumem-se trabalhadores por conta própria, nomeadamente, os que no exercício 
da sua actividade:

a)  Podem escolher os processos e meios de trabalho, sendo estes da sua 
propriedade, no todo ou em parte;

b)  Não estão sujeitos a horários de trabalho, salvo se os mesmos resultarem 
da lei ou regulamentos; 

c)  Não se integram na estrutura produtiva ou cadeia hierárquica de uma 
única empresa, nem constituem elemento essencial ao desenvolvimento dos 
objectivos de qualquer entidade empregadora;

d)  Podem fazer-se substituir livremente.

CAPÍTULO II
Do Âmbito Pessoal

Artigo 3°
(Trabalhadores abrangidos)

1. São abrangidos os profi ssionais livres, considerando-se como tais os trabalhadores 
indicados na tabela supletiva dos mínimos do IUR aplicável aos rendimentos de profi ssões 
liberais, e que exerçam a sua actividade profi ssional sem sujeição à autoridade e direcção 
de uma entidade empregadora.

2. O âmbito pessoal será alargado, por acto normativo, de forma progressiva a outros 
grupos de trabalhadores por conta própria que demonstrem capacidade para se vincularem 
ao regime e o respectivo enquadramento atenderá às suas características próprias.

Artigo 4°
(Natureza do enquadramento)

1. São enquadrados com carácter obrigatório os profi ssionais livres que, à data do 
início da actividade, tenham idade inferior a 45 ou 50 anos, conforme se trate de mulher ou 
homem, respectivamente.

2. Os trabalhadores que iniciem o exercício da actividade profi ssional por conta própria 
depois de completada a idade referida no número anterior, podem requerer a vinculação ao 
regime desde que tenham uma carreira contributiva a qual adicionada ao período que lhes 
falta para atingir a idade de reforma prevista na lei, seja igual ou superior a quinze anos.
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Artigo 5°
(Declaração de início de actividade)

1. Os profi ssionais livres devem declarar o exercício da respectiva actividade por conta 
própria para efeitos do seu enquadramento e, se for caso disso, de inscrição, no prazo de 30 
dias após a data em que ocorra o início da respectiva actividade profi ssional.

2. A declaração a que se refere o número anterior deve ser comprovada por documentos 
idóneos, nomeadamente de natureza fi scal.

Artigo 6°
(Inscrição)

1. Os profi ssionais livres que, à data da declaração do exercício de actividade por 
conta própria, se não encontrem inscritos devem apresentar, conjuntamente com aquela 
declaração, os elementos que permitam a sua identifi cação e a sequente inscrição.

2. Sempre que, à data da declaração de exercício da actividade, os profi ssionais livres 
já se encontrem inscritos devem declará-lo, indicando o seu número de inscrição.

3. Quando os profi ssionais livres obrigatoriamente abrangidos pelo regime não 
procedam, atempadamente, à declaração do exercício da sua actividade pode ser efectuado, 
ofi ciosamente, o seu enquadramento e, se for caso disso, a respectiva inscrição.

Artigo 7°
(Produção de efeitos)

1. O enquadramento no regime e, se for caso disso, a inscrição, produzem efeitos a 
partir do dia 1 do mês seguinte ao do efectivo exercício da actividade.

2. O enquadramento relativo ao inicio de actividade do trabalhador que, pela primeira 
vez, a exerce de conta própria produz efeitos a partir do dia 1 do 13º mês seguinte ao do 
efectivo exercício de actividade.

3. Os trabalhadores a que se refere o número anterior podem requerer a antecipação 
do enquadramento com efeitos a partir do dia 1 do mês seguinte ao da apresentação do 
requerimento.

Artigo 8°
(Cessação do exercício da actividade)

1. Os profi ssionais livres que cessem o exercício da sua actividade devem declarar esse 
facto até décimo quinto dia do mês seguinte àquele em que o mesmo tenha ocorrido.

2. A cessação do exercício da actividade como profi ssional livre determina a cessação 
do enquadramento no regime mas não prejudica a inscrição.
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CAPÍTULO III
Do Âmbito Material

Artigo 9°
(Esquema obrigatório)

1. Integram obrigatoriamente o regime dos trabalhadores por conta própria as 
eventualidades invalidez, velhice e morte.

2. A concessão das prestações referidas no número anterior fi ca sujeita aos seguintes 
prazos de garantia:

a) Pensões de invalidez e sobrevivência – 05 anos civis, seguidos ou interpolados, 
com registo de remunerações;

b) Pensões de velhice – 15 anos civis, seguidos ou interpolados, com registo de 
remunerações.

3. Para efeito do preenchimento do prazo de garantia são considerados os anos civis 
em que o total de dias com registo de remunerações seja igual ou superior a 120 dias.

Artigo 10°
(Esquema alargado)

1. Os trabalhadores por conta própria podem optar por um esquema alargado de 
prestações contemplando as eventualidades do esquema obrigatório, bem como a doença 
e a maternidade.

2. A concessão das prestações nas eventualidades doença e maternidade fi ca sujeita a 
um prazo de garantia de 6 meses, seguidos ou interpolados, com registo de remunerações e 
30 dias de trabalho efectivo nos últimos cinco meses.

3. O subsidio por doença é atribuído pelo período máximo de 365 dias.
4. Os subsídios de doença e de maternidade não são acumuláveis com os subsídios da 

mesma natureza atribuídos por outros regimes.
Artigo 11°

(Período de espera)
O subsídio de doença não é pago nos primeiros 30 (trinta) dias, em cada 

impedimento.
Artigo 12°

(Prestações)
1. A protecção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte consubstancia-se na 

atribuição de prestações pecuniárias de concessão continuada, designadas, respectivamente, 
por pensões de invalidez, velhice e de sobrevivência.

2. A protecção na eventualidade doença consubstancia-se no acesso à assistência médica 
e medicamentosa e na atribuição de uma prestação de concessão temporária, designada por 
subsidio de doença.
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3. A protecção na eventualidade maternidade consiste na atribuição de uma prestação 
de concessão temporária, designada por subsídio de maternidade.

Artigo 13°
(Condições gerais de atribuição das prestações)

A atribuição das prestações fi ca sujeita à inscrição, à situação contributiva regularizada 
e às condições estabelecidas no regime dos trabalhadores por conta de outrem, salvo no que 
respeita às excepções constantes do presente diploma.

Artigo 14°
(Coordenação de regimes)

1. Os períodos contributivos a que se reporta o nº.2 do artigo 4°, contam-se para todos 
os efeitos, como se tendo verifi cado no regime dos trabalhadores por conta própria nas 
eventualidades invalidez e velhice.

2. No caso de descontos para o regime dos funcionários públicos aplica-se o estabelecido 
na regulamentação que faz a articulação entre as respectivas carreiras contributivas.

Artigo 15°
(Pensionistas)

1. Os pensionistas que exerçam actividade profi ssional e que não requeiram a isenção de 
contribuir, nos termos do artigo 20°, benefi ciam de um acréscimo na pensão correspondente 
a 1/12 de 2% do total das remunerações registadas no ano.

2. O acréscimo referido no numero anterior produz efeitos no dia 1 de Janeiro de cada 
ano, com referência às remunerações registadas no ano anterior.

CAPÍTULO IV
Da Relação Contributiva

Artigo 16°
(Obrigação de contribuir)

Os profi ssionais livres são obrigados ao pagamento de contribuições e a obrigação 
contributiva tem inicio no mês do enquadramento referido no artigo 7°.

Artigo 17°
(Determinação do montante das contribuições)

1. O montante mensal das contribuições é determinado pela aplicação de uma taxa, a 
defi nir por portaria, diferenciada, conforme se trata do esquema obrigatório ou alargado, a 
uma remuneração convencional escolhida pelo trabalhador.

2. A escolha pode ser feita de entre os escalões seguintes, indexados ao montante 
da remuneração mínima mensal prevista no Plano de Cargos Carreiras e Salários da 
Administração Pública, arredondada para o milhar de escudos imediatamente superior.
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  Remunerações Convencionais
 Escalões Base = Remuneração Mínima Mensal
  Prevista no Plano de Cargos, Carreiras
  e Salário da Administração Pública

1° 2  x Ref.1/ Esc.A

2° 3  x Ref.1/ EscA

3° 5  x Ref.1/ EscA

4° 7  x Ref.1/ EscA

5° 10  x Ref.1/ EscA

6° 15  x Ref.1/ EscA

7° 20  x Ref.1/ EscA

3.Para efeitos deste diploma, a alteração da remuneração, a que se reporta o número 
anterior, produz efeitos a partir do dia 1 de Janeiro do ano seguinte.

Artigo 18º
(Declaração da remuneração convencional)

1. Os profi ssionais livres devem indicar aquando da declaração do exercício de 
actividade, qual a remuneração convencional que escolhem.

2. Os trabalhadores não podem escolher escalão inferior ao correspondente ao 
rendimento mínimo estabelecido para a sua profi ssão na tabela supletiva dos mínimos do 
IUR, dentro dos limites da tabela referida no artigo anterior.

3. Nos casos em que os trabalhadores não procedam à declaração referida no número 
um, ser-lhes-á fi xada, ofi ciosamente, como remuneração convencional a correspondente ao 
escalão mínimo que poderiam escolher.

Artigo 19º
(Alterações dos escalões)

1. A alteração do escalão remuneratório é sempre possível se for para escalão inferior 
e desde que seja respeitado o disposto no número 2 do artigo anterior, embora só produza 
efeitos no ano civil seguinte àquele em que for requerida a alteração.

2. A alteração para o escalão superior só é possível, em cada ano civil, para o escalão 
imediatamente seguinte e, apenas, enquanto o trabalhador não tiver completado 45 ou 50 
anos, conforme se trate de mulher ou homem, respectivamente.

Artigo 20°
(Suspensão da obrigação de contribuir)

1. As situações de incapacidade para o trabalho devidas a doença com duração superior 
a 30 dias, devidamente comprovada, determina a suspensão da obrigação de contribuir 
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desde o dia 1 do mês seguinte ao do início do impedimento e até ao dia 1 do mês seguinte 
àquele em que ocorra a cessação da incapacidade.

2. No caso do esquema alargado, há equivalência à entrada de contribuições nos 
períodos a que corresponda pagamento do subsidio de doença.

Artigo 21°
(Isenção da obrigação de contribuir)

1. Os trabalhadores que tenham uma actividade pontual não contínua e aufi ra 
rendimentos médios mensais inferiores a 50% da remuneração mínima prevista no Plano 
de Cargos Carreiras e Salários da Administração Pública fi cam isentos de contribuir se o 
requererem.

2. Os trabalhadores que estejam a descontar para outro regime de protecção social 
obrigatória e os pensionistas que exerçam actividade por conta própria fi cam também 
isentos da obrigação de contribuir se o requererem.

3. O requerimento produz efeitos desde o inicio da actividade se for apresentado 
nos 12 meses seguintes e, nos demais casos, a partir do dia 1 do mês seguinte ao da sua 
apresentação.

4. A isenção de contribuir não invalida a obrigação dos trabalhadores de procederem à 
sua inscrição no caso de tal ainda não ter ocorrido.

Artigo 22°
(Regularização da situação contributiva)

1. A existência de situação contributiva não regularizada determina a suspensão da 
concessão das prestações até que ocorra a respectiva regularização excepto no que se refere 
às prestações atribuídas na eventualidade morte, as quais são calculadas sem tomar em 
conta os períodos com contribuições em divida.

2. Se não houver regularização da situação contributiva no prazo de 60 dias, o 
reinicio do pagamento das prestações só ocorrerá a partir do dia 1 do mês seguinte ao da 
regularização.

3. O prazo mencionado no número anterior conta-se a partir do primeiro dia do direito 
à prestação.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Artigo 23°
(Regime subsidiário)

Em tudo o que não estiver regulado neste diploma, e não seja incompatível com a 
natureza do regime dos trabalhadores por conta própria, aplica-se o disposto no regime dos 
trabalhadores por conta de outrem.

Artigo 24°
(Gestão fi nanceira)

1. A gestão fi nanceira do regime dos trabalhadores por conta própria é feita de forma 
autonomizada em relação aos outros regimes.
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2. A distribuição da taxa global de contribuições é feita por portaria.

3. Devem ser feitas avaliações anuais no que respeita ao equilíbrio fi nanceiro do regime 
tendo em vista a necessidade de ajustamento das taxas no prazo máximo de 5 anos.

Artigo 25°
(Enquadramento voluntário)

1. Os trabalhadores, que à data da entrada em vigor do presente diploma, tiverem idade 
igual ou superior a 45 ou 50 anos, conforme se trate de mulher ou homem, respectivamente, 
podem aderir, voluntariamente, ao regime desde que o requeiram no prazo de 60 dias.

2. Neste requerimento poderão solicitar o pagamento das contribuições correspondentes 
ao número de anos em falta para completar a carreira contributiva, de modo a aceder às 
prestações na idade legalmente estabelecida.

3. O cálculo das contribuições a que se reporta o número anterior será feito nos   mesmos 
termos que o das contribuições no ano da adesão ao regime.

Artigo 26°
(Anterior exercício de actividade)

1. Os profi ssionais livres que à data da entrada em vigor do presente diploma se 
encontrem já a exercer actividade devem declarar o exercício da respectiva actividade por 
conta própria para efeitos do seu enquadramento e, se for caso disso, de inscrição, no prazo 
de 60 dias a contar daquela data.

2. A declaração a que se refere o número anterior deve ser comprovada por documentos 
idóneos, nomeadamente de natureza fi scal.

3. O enquadramento no regime e, se for caso disso, a inscrição na protecção social 
obrigatória, produzem efeitos a partir do dia 1 do 3° mês seguinte ao da entrada em vigor 
do presente diploma.

Artigo 27°
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data sua publicação.

Visto e aprovada em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves – Carlos Augusto Duarte de Burgo – Júlio  Lopes Correia.

Promulgado em 11 de Agosto de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES.

Referendado em 12 de Agosto de 2003.

O Primeiro Ministro, José Maria Pereira Neves.


