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Supressão do cotização a cargo dos antigos operários já a 
partir de 31/12/2012!
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+352 2 6543 777

No quadro da introdução do estatuto único a partir do 1 de janeiro de 2009, tiveram de ser aplicadas medidas legislativas transitórias para 
que houvesse uma taxa de contribuição única para todos os trabalhadores, após o período transitório de 1/01/2009 a 31/12/2013.

Por conseguinte, a harmonização da taxa comum de contribuição incidiu exclusivamente sobre a taxa das prestações pecuniárias do seguro 
de saúde/maternidade¹ para que seja igual a 0,50% (parte patronal + parte salarial). 

A harmonização deveria ter sido realizada mediante a eliminação degressiva da contribuição (2,1% de 2009-2011, 1% em 2012, 0,5% em 
2013) sobre a remuneração dos antigos operários.

A OGBL conseguiu convencer o Governo para uniformizar a parte salarial das prestações pecuniárias do seguro de saúde/maternidade 
à taxa de 0,25% para todos os trabalhadores já a partir de 1 de janeiro de 2013 e não apenas a partir de 1 de janeiro de 2014!

Graças à OGBL, os trabalhadores (antigos operários) que exerçam uma actividade manual vêem o seu salário mensal semi-bruto 
aumentar 1% a partir de 1 de janeiro de 2013.

Apoie a ação da OGBL - Sindicalize-se!

Exemplo Taxa de contribuições Exemplo da cotização
antes de 31/12/12

Exemplo sem cotização
após 01/01/2013

Salário bruto mensal em 
1/10/2012 (indice 756,27) - 2 500,00€ 2 500,00€

Seguro de saúde¹ 
2,80% 70€ 70€Prestações em espécie

Prestações pecuniárias 0,25% 6,25€ 6,25€
Cotização dos operários 1% 25€ -

Seguro de pensões 8% 200€ 200€
Semi-bruto

(montante antes
da dedução dos impostos)

- 2 198,75€ 2 223,75€

¹As contribuições para o seguro de saúde/maternidade são compostas pelas contribuições para as prestações pecuniárias (subsídios diários em substitui-
ção do rendimento profissional não recebido em caso de doença ou maternidade do(da) trabalhador(a) e para as prestações em espécie (consultas, visitas, 
exames, serviços médicos e cuidados).
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