
PAGAMENTO TSU 

 

 

 

Relembra-se a possibilidade de diferimento do pagamento das contribuições à segurança 
social devidas nos meses de Março, Abril e Maio, para entidades empregadoras dos setores 
privado e social, com: 

✓ Menos de 50 trabalhadores; 
✓ Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem uma quebra de, 

pelo menos, 20% da faturação comunicada através do e-fatura nos meses de 
março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior ou, para 
quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média do período de 
atividade decorrido; 

✓ Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se trate de instituição particular 
de solidariedade social ou equiparada, ou que a atividade dessas entidades 
empregadoras se enquadre nos setores encerrados nos termos do artigo 7.º do 
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou nos setores da aviação e do turismo, e 
desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20% da faturação comunicada 
através do e-fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período 
homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 
12 meses, à média do período de atividade decorrido. 

 

Este apoio prevê que as contribuições possam ser pagas da seguinte forma: 

• Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 

• O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas: 
o Nos meses de Julho, Agosto e Setembro, ou 
o Nos meses de Julho a Dezembro. 

• Às entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da totalidade das 
contribuições devidas em Março de 2020, o diferimento inicia-se em Abril de 
2020 e termina em Junho de 2020. 

 



A flexibilização no pagamento das contribuições estabelecida nesta medida, não impede 
o pagamento integral das contribuições devidas. 

 

Chama-se especialmente a atenção de que, as quotizações dos trabalhadores (regra geral, 
11%), devem ser pagas, na totalidade, nos meses em que são devidas. 

 

APOTEC 

30.Março.2020 


