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Todas as informações foram recolhidas de plataformas/sites oficiais do governo. As presentes 

informações não têm natureza vinculativa, funcionam apenas como indicações e conselhos, e 

são suscetíveis de alteração a qualquer momento. 
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Bem-vindo(a) à classe profissional dos(as) médico(as) dentistas, 

Muitos foram os desafios e sacrifícios ultrapassados para chegar aqui. Muitos parabéns!  

Para trás ficam os tempos de estudante, que serão sempre recordados com grande 

saudade e emoção. Agora, é o momento de iniciar a atividade profissional e, 

naturalmente, as dúvidas são sempre muitas. São inúmeras novidades, diversos termos 

novos.  

O Conselho de Jovens Médicos Dentistas da OMD quer ajudar os colegas neste início de 

profissão para que se possam focar no mais importante: a saúde e o sorriso dos nossos 

pacientes.  

Por isso, o CJMD desenvolveu este guia prático sobre tudo o que é necessário para iniciar 

a prática clínica e estar apto(a) a exercer a profissão. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Em primeiro lugar, é necessário ter cédula profissional. Isto significa o reconhecimento oficial 

como médico(a) dentista. Contudo, ainda faltam vários passos para ser possível exercer a 

profissão de forma ética e legal, em termos fiscais.  

Assim, como pré-requisito, é essencial garantir o acesso às seguintes plataformas/entidades: 

- Portal das Finanças: a não ser em casos excecionais, todos(as) cidadãos(ãs) têm o 

código de acesso ao Portal das Finanças, que será solicitado para aceder à plataforma e 

proceder à “Abertura de Atividade”. De salientar que, no caso de ter um contrato de 

trabalho por conta de outrem e não decidir ser trabalhador independente, esta ação 

não é necessária; 

- Segurança Social Direta: de novo, a não ser em casos excecionais, todos(as) 

cidadãos(ãs) têm o código de acesso à Segurança Social Direta. Precisará de aceder a 

esta plataforma para realizar as “Declarações Trimestrais”. De salientar que, no caso de 

ter um contrato de trabalho e não decidir ser trabalhador independente, esta ação não 

é necessária; 

- Centro de Emprego: a inscrição no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

é facultativa. Porém, é importante pois não só permitirá a realização de estudos sobre 

a profissão, como também será necessária para integrar um programa de estágio 

profissional, como é o caso do estágio do IEFP; 

- Chave Móvel Digital: a ativação da Chave Móvel Digital e da assinatura através da 

mesma serão úteis para diversas plataformas ao longo da carreira profissional. 

 

Recomendamos também a leitura dos Estatutos da Ordem dos Médicos Dentistas 

(www.omd.pt/info/estatuto/) e do Código Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas 

(www.omd.pt/deontologia/codigo-deontologico/). O conhecimento ético e deontológico é 

fundamental para saber como atuar na prática clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/cristina.goncalves/Downloads/www.omd.pt/info/estatuto/
file:///C:/Users/cristina.goncalves/Downloads/www.omd.pt/deontologia/codigo-deontologico/
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A MINHA RELAÇÃO COM A OMD 

Os direitos e deveres enquanto médico(a) dentista estão explanados nos Estatutos e Código 

Deontológico da Ordem dos Médicos Dentistas.  

Mas a relação do(a) médico(a) dentista com a OMD vai muito além disso. Apresentamos mais 

alguns pontos que podem ser úteis, como parte integrante e essencial da classe profissional. 

 

DEVERES 

• Responder aos inquéritos enviados pela OMD. O primeiro que vai receber será o 

inquérito ao recém-licenciado. 

• Manter os dados atualizados na plataforma da OMD. 

• Com a crescente importância da publicidade na saúde, aconselhamos a leitura do 

Manual de Boas Práticas de Publicidade em Saúde para Médicos Dentistas, um 

documento intuitivo e simples que ajuda ao cumprimento do papel ético de um(a) 

médico(a) dentista. 

 

DIREITOS 

• Via Verde para a Medicina Dentária. 

• Via Verde Bastonário. 

• Gabinete de Apoio ao Médico Dentista. 

• Formação Contínua do Centro de Formação Contínua da OMD. 

• Parcerias e Protocolos estabelecidos pela OMD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omd.pt/profissao/manual-publicidade-saude/
https://www.omd.pt/profissao/
https://www.omd.pt/info/via-verde-bastonario/
https://www.omd.pt/info/via-verde-bastonario/
https://www.omd.pt/gamd/
https://www.omd.pt/gamd/
https://www.omd.pt/formacao/
https://www.omd.pt/gamd/parcerias/
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PORTAL DAS FINANÇAS – COMO ABRIR ATIVIDADE 

A grande maioria dos médicos dentistas exerce a sua atividade laboral como trabalhador 

independente, ou seja, necessita de abrir atividade nas Finanças para cumprir com todos os 

deveres e direitos fiscais. Caso tenha um contrato de trabalho ou um estágio profissional não 

precisa abrir atividade.  

É importante realçar que a fiscalidade é algo relativamente mutável e complexa em Portugal. 

Também é importante saber que existem diferenças entre abrir atividade com contabilidade 

simples ou com contabilidade organizada, ou criar a própria empresa. Depende muito dos 

valores faturados e despesas associadas à atividade. É de igual forma essencial ter conhecimento 

de todos os prazos e obrigações a cumprir ao longo do ano, pelo que o aconselhamento e 

acompanhamento de um contabilista é sempre desejável. Este pode mesmo ajudar a ser 

fiscalmente mais inteligente.  

Neste guia, vamos explicar como abrir atividade com contabilidade simples, pois é o caso mais 

usual, sobretudo entre os jovens médicos dentistas. É possível abrir atividade nas Finanças 

presencialmente, num balcão da AT, ou online através do Portal das Finanças. É de realçar que 

este é o preenchimento mais direto e geral, podendo haver diferenças consoante a situação de 

cada pessoa, pelo que serve meramente como guia, uma vez o preenchimento do formulário é 

da inteira responsabilidade do contribuinte.  

 

1 – Passo-a-passo num balcão da Autoridade Tributária (AT) 

Para abrir atividade presencialmente, basta dirigir-se a uma repartição das Finanças da área de 

residência e levar o Cartão de Cidadão e o IBAN (International Bank Account Number). 

Quando chegar a vez de atendimento, basta informar que quer abrir atividade e indicar qual o 

regime de contabilidade que pretende optar. 

É recomendável que este pedido seja realizado antes de iniciar a atividade. 

 

2 – Passo-a-passo no Portal das Finanças 

1. Aceder ao Portal das Finanças: 

Efetuar o login no site do Portal das Finanças - no canto superior direito encontra-se a 

opção “Iniciar sessão”. De seguida, são solicitados o número de contribuinte e a senha de 

acesso. 
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2. No menu lateral da página principal clicar em “Todos os Serviços”; 

3. Clicar na secção “Início de Atividade”; 

4. Clicar em “Entregar declaração”; 

5. Na nova página, clicar no botão “Entrega de Declaração de Início de Atividade”;  

6. A partir deste ponto, é importante cumprir com todos os pedidos e sugestões do site. Nem 

sempre vamos evidenciar todos, apenas os mais importantes. Clicar em “Avançar”; 

 

7. A emissão de fatura/fatura-recibo (também conhecido como recibo verde) normalmente é 

feita mensalmente, mas é algo que deve estipular com o empregador. Assim, a não ser 

alguma exceção particular, selecione a opção “Mais do que uma”; 
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8. Selecione a opção “Não”; 

 

 

9. Selecione a data previsível para o início de atividade; 
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10. Para a medicina dentária, o CAE é o “86230 – Atividades de medicina dentária e 

odontologia”, pelo que é esta a atividade a escolher. Não há necessidade de seleção de 

atividades secundárias; 

 

 
 

11. Selecione a opção “Profissional”; 
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12. Neste ponto deve prever o volume, ao nível da prestação de serviços, que vai fazer até ao 

final do ano. É meramente uma estimativa. No caso de ser a primeira vez que abre atividade 

como prestador de serviços, terá um ano de isenção de retenção na fonte ou até faturar 

12.500€ brutos; 
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13. Selecione, à exceção de alguma particularidade, a opção “Não”; 

 

 

14. Selecione, à exceção de alguma particularidade, a opção “Não”; 
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15. Selecione a opção “Domicílio fiscal”; 

 

 

16. Preencha a morada do seu domicílio fiscal; 
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17. De preenchimento facultativo, pode colocar o “Contacto telefónico”; 

 

 

18. Deve colocar o IBAN da sua conta bancária; 
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19. Neste ponto, o site normalmente preenche de forma automática. De qualquer forma, a 

atividade de medicina dentária é isenta de IVA através do Artigo 9º do CIVA, pelo que deve 

selecionar a opção “Isenção Artigo 9º”; 

 

 

 

20. Dada a isenção de IVA da atividade de medicina dentária, não há necessidade de aderir ao 

Regime Normal de IVA. Assim, selecione a opção “Não”; 
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21. De seguida, vai aparecer um painel para confirmar todos os dados submetidos. Se tudo 

estiver correto, basta submeter a declaração para a abertura de atividade. Confirme no 

Portal das Finanças que a abertura foi executada. No caso de alguma dificuldade, 

consulte a Autoridade Tributária através dos contactos fornecidos para o efeito. 
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SEGURANÇA SOCIAL DIRETA 

Antes de entrarmos no capítulo da Segurança Social, sublinhamos que é importante que conclua 

em primeiro lugar os passos mencionados no capítulo anterior “Portal das Finanças: como abrir 

atividade”. 

A Segurança Social é importante para o estado social do país. A obrigação de descontar para 

alimentar a função social do Estado serve, também, para benefício próprio em caso de 

dificuldade durante o tempo de exercício laboral ou depois aquando da reforma.  

No caso de ter um contrato de trabalho por conta de outrem ou um estágio profissional não é 

necessário abrir atividade na Segurança Social. 

Reforçamos que é essencial conhecer todos os prazos e obrigações a cumprir ao longo do ano, 

pelo que o aconselhamento e acompanhamento de um contabilista é sempre recomendado. 

Fazendo a submissão de abertura de atividade no Portal das Finanças, haverá uma comunicação 

interna entre a Autoridade Tributária e a Segurança Social, pelo que não será necessário fazer 

nenhum processo na Segurança Social, uma vez que será tudo automático. Pode confirmar 

através dos seguintes passos no site da Segurança Social Direta: Emprego -> Trabalhadores 

independentes -> Dados de atividade. Caso verifique que não ocorreu a comunicação 

automática entre as duas entidades, contacte a Segurança Social.  

Tome nota de que terá um ano de isenção na Segurança Social, pelo que nesse período não terá 

que se preocupar com nada. No final desse ano, ou seja, decorridos 365 dias após a abertura de 

atividade, deverá iniciar o preenchimento das Declarações Trimestrais que são executadas até 

ao dia 31 de janeiro (referentes ao 4º trimestre do ano anterior), até ao dia 30 de abril 

(referentes ao 1º trimestre do presente ano), até ao dia 31 de julho (referentes ao 2º trimestre 

do presente ano) e até ao dia 31 de outubro (referentes ao 3º trimestre do presente ano). Assim, 

deverá preencher a declaração trimestral referente ao mês que se enquadra em determinado 

trimestre. Consulte a explicação detalhada no tópico de “Como fazer uma declaração 

trimestral”. 
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CENTRO DE EMPREGO 

Grande parte dos colegas recém-chegados à profissão não perdem tempo com a inscrição no 

Centro de Emprego. No CJMD consideramos que é uma ação importante por duas razões: a 

primeira é que abre a porta à realização dos estágios profissionais do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional (IEFP); a segunda está relacionada com as estatísticas que o Estado pode 

ter da classe quanto ao emprego. Ou seja, se não existirem médicos dentistas inscritos no IEFP 

significa que não há desemprego na área da medicina dentária, passando uma ideia errada ao 

governo, dada a realidade precária e de subemprego da classe. Sem estes dados, medidas como 

o planeamento de recursos humanos em medicina dentária e no setor da Saúde não se 

pressentem como uma necessidade pelos políticos. 

Para a inscrição no IEFP, basta dirigir-se a um dos Centros de Emprego existentes em todo o 

território continental. Contudo, a sua inscrição fica sempre afeta ao instituto da área de 

residência. Também é possível fazer a inscrição online. Encontra mais informações sobre todo o 

processo no seguinte link: https://www.iefp.pt/inscricao-para-emprego.  

O IEFP disponibiliza um conjunto de serviços que permitem divulgar o Curriculum Vitae, que 

poderá ser consultado por potenciais empregadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iefp.pt/inscricao-para-emprego
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REQUISIÇÃO DE VINHETAS MÉDICAS E ACESSO À PEM 

Durante a atividade clínica, o recurso a vinhetas e à PEM (Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos) são essenciais para a prescrição de receitas e exames médicos.  

O primeiro passo é recorrer ao site da OMD (www.omd.pt) e aceder à Área Pessoal com as suas 

credenciais de acesso. Depois, abra o separador “Prescrição” para aceder ao PIN/Token ID, que 

será essencial aos próximos passos. 

 

Requisição de vinhetas médicas 

Para aceder às vinhetas médicas e aos blocos de prescrição manual terá que estar inscrito no 

Portal de Requisição de Vinhetas e Receitas. Para tal, aceda ao site https://requisicoes.min-

saude.pt/ACSS/ e cumpra os passos de inscrição na plataforma. No final, vai receber as 

credenciais para acesso ao Portal. 

Para realizar uma encomenda terá de encomendar no mínimo 500 vinhetas (10 folhas) e/ou 1 

bloco de receitas (contém 100 folhas). A encomenda será enviada para a morada indicada no 

Portal.  

 

Acesso à PEM – Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

O primeiro passo é ter ativa a Chave Móvel Digital e a assinatura por Chave Móvel Digital. 

O segundo passo consiste na adesão à PEM para prescrição por privados. Consulte este site 

https://pem.spms.min-saude.pt/pem-prescritores-privados/ para mais informação. Selecione a 

“Adesão à Prescrição Eletrónica Médica – Prescritores Privados” para aderir à PEM. Após 

preencher o formulário com todos os passos solicitados, deverá ter acesso à PEM. 

Poderá fazer a prescrição de forma gratuita, através do site da PEM (https://pem.min-

saude.pt/), ou da aplicação para telemóvel “PEM Móvel”. Serão pedidos vários dados (nº 

telemóvel, código PIN da Chave Móvel Digital, …) para cumprir o processo de autenticação. Na 

aplicação móvel deverá escolher um código PIN de acesso, que terá de ser renovado a cada 15 

dias, a pedido da aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omd.pt/
https://requisicoes.min-saude.pt/ACSS/
https://requisicoes.min-saude.pt/ACSS/
https://pem.spms.min-saude.pt/pem-prescritores-privados/
https://pem.min-saude.pt/
https://pem.min-saude.pt/
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SEGUROS - QUAIS NECESSITO PARA EXERCER A PROFISSÃO 

Há dois seguros obrigatórios para os(as) médicos(as) dentistas: o Seguro de Responsabilidade 
Civil e o Seguro de Acidentes de Trabalho.  Se exercer como trabalhador independente, o 
Seguro de Acidentes de Trabalho é da sua responsabilidade e denomina-se de Seguro de 
Acidentes de Trabalho por conta de outrem. Se estiver sobre contrato de trabalho, este seguro 
é assegurado pelo empregador. 

 

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

O exercício da profissão de médico dentista depende da subscrição de seguro de 

responsabilidade civil profissional. 

Sabendo do encargo que a subscrição deste seguro representa para todos os médicos dentistas 

e em especial para os jovens médicos dentistas, a Ordem dos Médicos Dentistas deliberou o 

suporte de custos da apólice de todos os seus associados.  

A apólice do seguro de Responsabilidade Civil Profissional protege-o de danos1 que possa causar 

a terceiros, quando exerce a profissão. 

Por exemplo, possibilita o pagamento de indemnizações por atos ou omissões. 

Embora esteja segurado de forma gratuita, através do seguro fornecido pelo protocolo da OMD, 

aconselhamos a rever as condições, fazer um upgrade a esse seguro ou subscrever um que possa 

protegê-lo mais, se achar necessário (independentemente da seguradora). Também é 

importante salientar que a atual situação pode vir a sofrer alterações no futuro. 

 

Seguro de Acidentes de Trabalho por conta de outrem  

O seguro de Acidentes de Trabalho tem como objetivo cobrir as despesas relacionadas com 

qualquer acidente que possa ter durante o teu trabalho. É um seguro obrigatório, pelo que se 

for um trabalhador independente deve contratá-lo junto de uma seguradora. 

Há mais um requisito necessário ao exercício legal da nossa profissão, que é muitas vezes 

esquecido: a Ficha de Aptidão Médica para o Trabalho. 

Para obtenção desta ficha é necessário marcar uma consulta de Medicina no Trabalho para ser 

observado por um profissional de medicina com a especialidade em medicina no trabalho, que 

atestará a sua aptidão para exercer a atividade profissional. Mediante determinadas exceções 

poderá outro médico autenticar a ficha, contudo este deverá estar devidamente autorizado pelo 

Ministério da Saúde. 

Em todos e quaisquer locais onde venha a exercer a profissão deverá entregar uma cópia desta 

ficha de aptidão. Se, por alguma razão, existir uma fiscalização e a clínica onde trabalhar não 

tiver a sua ficha de aptidão, poderá ser multado com uma coima de 250,00€ e a clínica também 

será sancionada.  

 
1 Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, oferecido pela Ordem dos Médicos Dentistas aos seus Associados, 
apresenta um capital seguro de 40 000€ por anuidade com um valor de 20 000€ por sinistro. A isto acresce que o 
seguro oferecido pela OMD aos seus associados tem uma componente de responsabilidade civil de exploração no 
valor de 20.000 euros. 
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ONDE PROCURAR TRABALHO 

Este é um momento sempre de alguma ansiedade: como procurar o primeiro trabalho? Agora 

que tudo está organizado e pronto para iniciar o exercício profissional, vamos tentar dar algumas 

dicas. 

A primeira a ter em conta é que o início é sempre difícil, praticamente todos passámos pelo 

mesmo, por isso, também vai conseguir superar este desafio! Seja humilde e lembre-se que é 

um processo, um percurso que tem a sua curva de crescimento. Ninguém começa a ser o melhor 

em nada a partir do primeiro segundo, pelo que a sua persistência e valores serão essenciais. 

Contudo, ser humilde não significa aceitar a primeira proposta que surge ou/ e compactuar com 

situações desconfortáveis. Lembre-se sempre que é um profissional de saúde com grandes 

deveres éticos e deontológicos e, como tal, devemos ser os primeiros a dignificar a classe e a 

proteger a saúde da população portuguesa.  

Quanto à procura de emprego, temos os seguintes conselhos: 

● Até então, as plataformas de procura de emprego eram mal organizadas, com 

falta/omissão de informação essencial, desde as redes sociais a sites próprios de ofertas 

de trabalho. Sob iniciativa do CJMD, a OMD relançou a Bolsa de Emprego no seu site 

(www.omd.pt/emprego/). Aqui terá a oportunidade de ver diversas propostas de 

emprego, devidamente organizadas por área de atuação, localização geográfica, etc. 

Também poderá colocar uma oferta de serviços na plataforma para que os 

empregadores possam procurar o(a) médico(a) dentista com o perfil adequado às suas 

necessidades. Incentivamos a participação e utilização desta bolsa para que se 

transforme na referência da classe, numa plataforma organizada e promotora de maior 

dignidade; 

● A procura de emprego, através de currículos espontâneos, é igualmente uma prática 

comum. Neste caso em particular, o contacto pessoal é essencial. Daí que, além de 

enviar o currículo por email, deverá também ir diretamente à clínica e deixar o CV;  

● Quanto ao currículo em si, este deverá ser o mais original possível. Não faça um CV 

extenso, nos dias de hoje, currículos de uma página são suficientes para um primeiro 

contacto. Pode diferenciar-se de inúmeras formas, desde o design do CV, à abordagem 

pessoal/por email ou mesmo ao envio de vídeo currículo. Seja concreto e direto. 
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COMO PASSAR UM RECIBO VERDE 

Os trabalhadores independentes trabalham para uma empresa, com autonomia para executar 

o serviço que lhes foi contratado, sob a prestação de serviços. Assim, não são considerados 

empregados ou funcionários dessas empresas, pelo que a entidade que contrata o serviço não 

tem poder de direção ou poder disciplinar sobre o prestador de serviços. Porém, existe um 

contrato entre as partes. 

Cabe ao trabalhador independente emitir o recibo de remuneração, o conhecido recibo verde. 

A periodicidade da emissão dos recibos é combinada entre as partes. Vamos explicar como 

emitir uma fatura ou fatura-recibo, ou seja, um recibo verde: 

1. Aceda ao Portal das Finanças e introduza as suas credenciais; 

2. Escreva no motor de busca “Faturas e Recibos Verdes”. Escolha a opção “Faturas e Recibos 

Verdes”; 

 

 

3. Selecione a opção “Emitir”; 
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4. Existem 3 formas de emissão:  

a. Fatura, documento emitido pelo prestador do serviço, do qual constam as 

condições gerais da prestação (isto é, a descrição dos serviços prestados) e o 

apuramento do valor a pagar pelos serviços; 

b. Recibo, documento que serve como comprovativo do pagamento da Fatura; 

c. Fatura-recibo, documento que serve para o preenchimento simultâneo das 

opções anteriores.  

Assim, escolha o modelo que se adequa melhor à sua situação. Por exemplo: se prestou o 

serviço, mas ainda não pagaram, deve emitir a fatura. Quando pagarem, emite o recibo 

correspondente à fatura.  

Apesar do tipo de emissão, os procedimentos seguintes são semelhantes; 

 

 

 

5. O próximo passo é selecionar a data da prestação de serviços; 
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6. Preencha o quadro “Adquirente de Bens ou de Serviços” com os dados da empresa à qual 

prestou o serviço. No campo “Subsistema de Saúde”, deverá selecionar a opção “NÃO 

APLICÁVEL”, à exceção de alguma particularidade; 

 

 
 

7. No quadro “Transmissão de Bens ou da Prestação de Serviços” escolha a opção 

“Pagamento dos bens ou serviços”. 

a. No campo “Descrição” escreva uma pequena descrição do serviço prestado. A 

descrição mais usada é: “Prestação de serviços de Medicina Dentária”; 

b. No campo “Regime de IVA”, como já abordámos antes, selecione a opção 

“Isento – art. 9.º”; 

c. No campo “Base de incidência de IRS” há a ter em conta o seguinte: tem direito 

a uma isenção de retenção na fonte durante 1 ano ou se não ultrapassar os 

12.500€ anuais, o que vier primeiro, no caso de ser a primeira vez que abre 

atividade; os restantes casos poderão reter, ou não, na fonte, consoante a sua 

opção. Reter na fonte será a opção recomendável para que no acerto do IRS não 

tenha que fazer um grande pagamento único ao Estado. 

Assim, selecione uma das seguintes opções consoante o caso: 

i. No caso de isenção: “Dispensa de retenção – art. 101.ºB, n.º1, al. A) e 

b), do CIRS”; 

ii. No caso de não pretender fazer retenção na fonte: “Sem retenção – 

Art. 101º, n.º1 do CIRS”; 

iii. No caso de querer fazer retenção na fonte: “Sobre 100% - art. 101.º, 

n.ºs 1 e 9, do CIRS”, seguida de retenção na fonte IRS “À taxa de 25%- 

art. 101.º, n.º1, do CIRS”, à exceção de determinadas particularidades; 

d. No campo “Valor Base” coloque o valor bruto a faturar correspondente aos 

serviços prestados; 

e. O campo “Imposto de Selo” fica em branco; 

8. Faça uma última verificação de todos os dados. Estando tudo correto, poderá 

submeter o envio. No final, guarde o documento emitido, pois este deve ser enviado à 

empresa em que foram prestados os serviços. 
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COMO FAZER UMA DECLARAÇÃO TRIMESTRAL 

Relembramos que durante o primeiro ano de atividade, caso seja a primeira vez que o faz, está 

isento de pagar a Segurança Social durante 1 ano. Assim, só tem de começar a fazer a declaração 

trimestral passado esse ano.  

Por ano, terá que realizar 4 declarações trimestrais que vão definir o valor a pagar, a cada mês, 

de Segurança Social. Este é um tema que pode parecer confuso, mas resumidamente deverá 

fazer a declaração trimestral sobre os rendimentos do último trimestre que passou, o que 

definirá o valor mensal a pagar de Segurança Social durante os 3 meses seguintes. Assim, apenas 

tem que fazer as 4 declarações trimestrais por ano, que vão definir o valor a pagar por mês, e 

todos os meses proceder à emissão do documento e pagamento do mesmo. 

A seguinte tabela resume melhor os períodos em que terá de fazer as declarações e como se 

relacionam: 

Meses a que diz respeito Data de entrega da declaração Datas de pagamento 

1ª | outubro – dezembro entregue até dia 31 de janeiro 
Pago do dia 10 ao 20 de 

fevereiro, março e abril 

2ª | janeiro – março entregue até dia 30 de abril  
Pago do dia 10 ao 20 de maio, 

junho e julho 

3ª | abril – junho Entregue até dia 31 de julho 
Pago do dia 10 ao 20 de agosto, 

setembro e outubro 

4ª | julho – setembro Entregue até dia 31 de outubro 
Pago do dia 10 ao 20 de 

novembro, dezembro e janeiro 

 

Passemos ao processo de emitir a declaração trimestral: 

1. Aceda ao site da Segurança Social Direta e coloque as credenciais para entrar; 

2. Deve fazer sempre uma consulta prévia e verificar se tem algum pagamento em falta, pois 

os juros tendem a acumular rapidamente. Assim, pode consultar essa informação, a 

qualquer momento, no Separador “Conta-corrente” -> “Consultar valores a pagar e 

emitir documentos de pagamento”. Se existir algum mês por pagar, deve emitir o 

documento de pagamento e proceder à liquidação do mesmo. 
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3. Para emitir a declaração trimestral, aceda ao Separador “Emprego” -> “Trabalhadores 

independentes”; 

 

 

4. Uma nota adicional, na nova página da Segurança Social, ao selecionar a opção “Dados de 

atividade”, pode consultar, durante o período de isenção, quando terá que iniciar a 

declaração trimestral. Esta deve começar a ser feita a partir da data indicada em 

“Enquadrado a partir de”; 
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5. Voltando à página anterior, deve selecionar “Regime declaração trimestral” e na nova 

página escolher “Registar declaração trimestral”. Aqui deverá preencher todos os passos; 

6. Selecione a opção “Sim”, uma vez que, em princípio, teve rendimentos no trimestre que 

passou; 

 

 

7. Selecione a opção “Prestação de Serviços” e preencha o valor dos rendimentos (em valor 

base, ou seja, o rendimento bruto) em cada mês. Preste atenção, o valor total dos 3 meses 

deve ser igual ao valor indicado no final da página em “Total de rendimentos no trimestre”. 

Estando tudo confirmado, selecione o botão “Próximo passo”; 
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8. Dado que normalmente não há subsídios à atividade, escolha a opção “Não”. De seguida, 

carregue no botão “Próximo passo”; 

 

 

9. Nesta página vai aparecer o valor a pagar a cada mês, em “Valor de contribuição mensal 

previsto”, para os próximos 3 meses. Pode alterar a percentagem de variação em “Escolher 

percentagem de variação”, consoante o valor que pretende pagar no momento. Este valor 

pode fazer sentido aumentar, se prevê que pode precisar de apoios sociais, tal como uma 

baixa médica, num curto espaço de tempo. 
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10. Estando tudo correto e confirmado, pode submeter a declaração trimestral, carregando no 

botão “Entregar declaração”.  
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ENVIE-NOS AS SUAS DÚVIDAS 

Esperamos que este guia prático tenha sido útil!  

Pode sempre contar com o apoio do Conselho de Jovens Médicos Dentistas 

(https://www.omd.pt/jovens/) para esclarecer alguma dúvida ou guiar e orientar dentro da 

OMD.  

De igual forma, poderá também contar com o apoio do Gabinete de Acompanhamento ao 

Médico Dentista (https://www.omd.pt/gamd/), assim como consultar o portal no site da OMD 

Via Verde para a Medicina Dentária (https://www.omd.pt/exercicio-profissao/), onde poderá 

encontrar este e outros documentos, bem como ligações de interesse para o exercício 

profissional. 
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