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A preocupação da Cen-
tral sindical é de que 
todos os trabalhadores 

estejam inscritos no sistema de 
previdência social cabo-verdiano, 
assim como decreta a lei 48/2009.

A mesma lei determina a obri-
gatoriedade da inscrição no siste-
ma de previdência social a todos 
os trabalhadores que exercem uma 
actividade profissional, sem sujei-
ção ao contracto de trabalho ou 
legalmente equiparado. 

Isso quer dizer que quem ainda 
não se inscreveu pode também se 
inscrever e assim estar sujeito aos 
benefícios consentidos pela lei, em 
caso de doença, maternidade, pa-
ternidade, adoção, invalidez, ve-
lhice e sobrevivência.

A inscrição no no Instituto 
Nacional da Previdência Social 
(INPS) constitui a primeira con-
dição e um dos requisitos funda-

mentais para o acesso 
às prestações atribuí-
das no âmbito do re-
gime de segurança so-
cial.

Por isso no o Bo-
letim nº 3 explica 
como os trabalhado-
res devem fazer a sua 
inscrição INPS, uma 
responsabilidade da 
Entidade Emprega-
dora e/ou do próprio 
Trabalhador por Con-

ta Própria.
A inscrição deve ser efectuada 

até 15 dias após o início da acti-
vidade, independentemente de 
existência ou não de contrato de 
trabalho. 

A lei obriga a entidade em-
pregadora a proceder á inscrição 
do trabalhador como segurado e 
a própria entidade empregadora 
como contribuinte. 

A inscrição selectiva dos tra-
balhadores por parte da entidade 
empregadora, implica  um proces-
so por omissão de trabalhadores 
com coima de 5 mil escudos por 
cada trabalhador, ficando ainda 
obrigado a proceder a inscrição 
com referência à data de admissão 
com consequente pagamento das 
contribuições e quotizações atra-
sadas.

São obrigatoriamente inscritos 

como: 
Contribuintes – as entidades 

empregadoras e os trabalhadores 
por conta própria.  

Segurados – os trabalhadores 
por conta de outrem.

Beneficiários – os familiares 
com direito legal às prestações.

Os documentos necessários 
para inscrição dos trabalhadores 
por conta de outrem no sistema 
do INPS são:

•	 Boletim	de	Inscrição	do	Se-
gurado

•	 Primeira	Folha	de	Ordena-
dos e Salários que inclua o segura-
do

•	 Fotocópia	 de	 Bilhete	 de	
Identidade

•	 Uma	fotografia

Para os trabalhadores por conta 
própria, para além dos documen-
tos anteriores, devem apresentar 
ainda:

•	 Declaração	de	início	de	ac-
tividade

•	 Documento	 de	 identifica-
ção fiscal

O Boletim deve ser entregue no 
INPS pela entidade empregadora 
e/ou pelo segurado no prazo de 30 
dias a contar da data do início da 
actividade, acompanhado dos res-
tantes documentos.

Inscreva-se e sente-se seguro.

Como fazer parte do Sistema de Segurança Social?


