
 
 

 

 

  

 

EM DESTAQUE 

 

REGIME CONTRIBUTIVO DOS TRABALHADORES 
INDEPENDENTES 

 
O Decreto-Lei 2/2018 altera o regime contributivo dos 
trabalhadores independentes. 
 
De salientar: 

 Alteração da taxa contributiva dos trabalhadores 
independentes que baixa para 21,4% 

 Alteração da base sobre a qual incidem os 
descontos: o apuramento terá por base declaração 
trimestral a efetuar nos meses de abril, julho, outubro 
e janeiro 

 Alteração do conceito de entidade contratante: 
passam a ser consideradas as entidades que 
beneficiem de mais de 50% do valor total da atividade 
do trabalhador independente (anteriormente era 80%) 
e alteração da taxa contributiva 

 
Este Decreto-Lei produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019, no 
entanto, alguns artigos produzem efeitos a 1 de janeiro de 2018. 
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LEGISLAÇÃO FISCAL 

IRS – DECLARAÇÃO AUTOMÁTICA DE RENDIMENTOS 

O Decreto Regulamentar nº 1/2018 fixa o universo dos sujeitos passivos de IRS abrangidos pela 
declaração automática de rendimentos, em conformidade com o previsto no n.º 8 do artigo 58.º-A 
do Código do IRS. 

Decreto Regulamentar n.º 1/2018 - Diário da República n.º 7/2018, Série I de 2018-01-10 

IRS – DRM 

A Portaria nº 40/2018 aprova a Declaração Mensal de Remunerações - AT e respetivas instruções de 
preenchimento, para cumprimento da obrigação declarativa a que se referem a subalínea i) da alínea 
c) e a alínea d) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS. 

Portaria n.º 40/2018 - Diário da República n.º 22/2018, Série I de 2018-01-31 

IRS – TABELAS RETENÇÃO NA FONTE - CONTINENTE 

O Despacho Nº 84-A/2018 aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 
dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o 
ano de 2018. 

Despacho n.º 84-A/2018 - Diário da República n.º 1/2018, 1º Suplemento, Série II de 2018-01-02  

IRS – TABELAS RETENÇÃO NA FONTE – RA AÇORES 

O Despacho nº 731/2018 aprova as tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho 
dependente e pensões auferidas por titulares residentes na Região Autónoma dos Açores para 
vigorarem durante o ano de 2018 

Despacho n.º 731/2018 - Diário da República n.º 12/2018, Série II de 2018-01-17  

IRC – ALTERAÇÕES DECLARAÇÃO MODELO 22 

O Despacho nº 984/2018 aprova as alterações da declaração periódica de rendimentos Modelo 22, 
respetivos anexos e instruções de preenchimento. 

Despacho n.º 984/2018 - Diário da República n.º 19/2018, Série II de 2018-01-26   

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114494518/details/maximized?serie=I&day=2018-01-10&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114610497/details/maximized?serie=I&day=2018-01-31&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114581150/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-01-26&date=2018-01-01&dreId=114581146


 
 

OUTRA LEGISLAÇÃO  

RENDAS – FATOR DE CORREÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

A Portaria nº 3/2018 atualiza os fatores de correção extraordinária das rendas para o ano de 2018. 

Portaria n.º 3/2018 - Diário da República n.º 2/2018, Série I de 2018-01-03 

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA AÇORES 2018 

O Decreto Legislativo Regional nº1/2018/A publica o Orçamento da Região Autónoma dos Açores 
para o ano 2018. 

Decreto Legislativo Regional n.º 1/2018/A - Diário da República n.º 2/2018, Série I de 2018-01-03 

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA MADEIRA 2018 

O Decreto Legislativo Regional nº 2/2018/M aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira 
para 2018. 

Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09 

REGIME CONTRIBUTIVO TRABALHADORES INDEPENDENTES 

O Decreto-Lei nº 2/2018 altera o regime contributivo dos trabalhadores independentes. 

Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09 

ACIDENTES DE TRABALHO – MODELOS DE PARTICIPAÇÃO 

A Portaria nº 14/2018 regula os modelos de participação relativa a acidentes de trabalho. 

Portaria n.º 14/2018 - Diário da República n.º 8/2018, Série I de 2018-01-11 

IAS – ATUALIZAÇÃO ANUAL 

A portaria nº 21/2018 procede à atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS). 

Portaria n.º 21/2018 - Diário da República n.º 13/2018, Série I de 2018-01-18 

 
 
  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440372/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114440373/details/maximized?serie=I&day=2018-01-03&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484244/details/maximized?serie=I&day=2018-01-09&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484243/details/maximized?serie=I&day=2018-01-09&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114509690/details/maximized?serie=I&day=2018-01-11&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114545477/details/maximized?serie=I&day=2018-01-18&date=2018-01-01


 
 

JUROS DE MORA – TAXA 
 
O aviso nº 235/2018 de 4 de janeiro fixa a taxa dos juros de mora aplicáveis às dívidas ao Estado e 

outras entidades públicas. 

Aviso n.º 235/2018, da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública — Diário da Republica nº 

3/2018 de 4 de janeiro. 

Programas operacionais / Apoio 

A Portaria nº 1/2018 procede à primeira alteração do regulamento do Sistema de Incentivos ao 
Empreendedorismo e ao Emprego, aprovado pela Portaria n.º 105/2017, de 10 de março. 

Portaria n.º 1/2018 - Diário da República n.º 1/2018, Série I de 2018-01-02 

A Portaria nº 2/2018 procede à quinta alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital 
Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março. 

Portaria n.º 2/2018 - Diário da República n.º 1/2018, Série I de 2018-01-02 

A Portaria nº 4/2018 altera a Portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio, que cria o programa Porta 65 - 
Arrendamento por Jovens. 

Portaria n.º 4/2018 - Diário da República n.º 3/2018, Série I de 2018-01-04 

A Portaria nº 8/2018 procede à quinta alteração à Portaria n.º 31/2015, de 12 de fevereiro, alterada 
pelas Portarias n.os 249/2016, de 15 de setembro, 2/2017, de 2 de janeiro, 85-A/2017, de 24 de 
fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 6/2017, de 9 de março, e 283/2017, de 25 de 
setembro 

Portaria n.º 8/2018 - Diário da República n.º 4/2018, Série I de 2018-01-05 

A Portaria nº 9/2018 procede à quarta alteração à Portaria n.º 199/2015, de 6 de julho, que 
estabelece o regime de aplicação do apoio 6.2.2 «Restabelecimento do potencial produtivo», 
inserido na ação n.º 6.2, «Prevenção e restabelecimento do potencial produtivo», da medida n.º 6, 
«Gestão do risco e restabelecimento do potencial produtivo», do Programa de Desenvolvimento 
Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 

Portaria n.º 9/2018 - Diário da República n.º 4/2018, Série I de 2018-01-05 

O Decreto Regulamentar regional nº 1/2018/A procede à primeira alteração ao Decreto 
Regulamentar Regional n.º 1/2016/A, de 27 de janeiro, que regulamenta o subsistema de incentivos 
para a internacionalização. 

Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2018/A - Diário da República n.º 5/2018, Série I de 2018-01-08 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106579662/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426058/details/maximized?serie=I&day=2018-01-02&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66646042/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114426059/details/maximized?serie=I&day=2018-01-02&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552030/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457610/details/maximized?serie=I&day=2018-01-04&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66487460/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75341997/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/105669752/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106522755/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106578568/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108205180/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457668/details/maximized?serie=I&day=2018-01-05&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69727381/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457669/details/maximized?serie=I&day=2018-01-05&date=2018-01-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73318691/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73318691/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114472725/details/maximized?serie=I&day=2018-01-08&date=2018-01-01


 
 

A Declaração de Retificação nº 1/2018 retifica a Portaria n.º 2/2018, de 2 de janeiro, do Planeamento 
e das Infraestruturas sobre a quinta alteração ao Regulamento Específico do Domínio do Capital 
Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, publicada no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2018. 

Declaração de Retificação n.º 1/2018 - Diário da República n.º 11/2018, Série I de 2018-01-16 

INTERPRETAÇÕES/ORIENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL 

Circular nº 1/2018 de 18 de janeiro – Retenções na fonte continente 

Esta circular divulga as tabelas de retenção na fonte para 2018. 

Oficio -Circulado nº 30197/2018 de 12 de janeiro - IVA 

Este oficio-circulado divulga instruções relativas às alterações ao Código do IVA decorrentes do 

Orçamento do Estado. 

Circular nº 2/2018 de 25 de janeiro - Retenções na fonte Açores 

Esta circular divulga as tabelas de retenção na fonte para 2018 para a Região Autónoma dos Açores 

Circular nº 3/2018 de 25 de janeiro - Retenções na fonte Madeira 

Esta circular divulga as tabelas de retenção na fonte para 2018 para a Região Autónoma da Madeira 

 

 

 

 

 
A presente informação destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 

abstrata, não devendo servir base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso 

concreto. O conteúdo desta informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem expressa autorização do editor. 

Caso deseje obter esclarecimentos adicionais contacte sroc@mca.pt 
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