
 

 

 

 

 

 

 

 

O que a verdade efetiva das coisas mostra hoje em Portugal é uma extraordinária acumulação de falhas e 

de impossibilidades, que só podem ter acontecido porque as entidades de racionalização, aquelas que 

têm a responsabilidade de distinguir o possível do impossível, violaram os seus deveres (de regulação) e 

não cumpriram as suas obrigações (de só prometerem o que sabiam poder cumprir). Preferiram a 

demagogia à democracia e serviram-se do dinheiro dos outros (impostos para o Estado e depósitos para 

os bancos) para imaginarem uma riqueza que nunca existiu. 

Agora, é preciso começar de novo, assumindo a necessidade da escala europeia e interiorizando a 

disciplina da moeda comum. Tudo o que não for isto será a sujeição à realidade efetiva, ou seja, a verdade 

nua e crua da vida, que inevitavelmente, nos levaria a um estado de vivência social abaixo do patamar da 

dignidade da condição humana e da sobrevivência. 

De facto, a nova ordem europeia não se compadece com argumentos infundados e habilidade negocial. O 

tempo é outro: regras estritas, rigor nos procedimentos, e muita exigência. Falamos naturalmente da crise 

do sistema bancário português, consubstanciada em sucessivos colapsos de bancos. 

Com isto, os principais grupos financeiros espanhóis compreenderam que se encontram perante uma 

oportunidade histórica para consolidarem a sua presença na nossa economia. 

Neste contexto, a avaliação dos riscos associados à presença de interesses externos no nosso mercado 

bancário deve ser feita à luz do interesse em manter sob controlo nacional os instrumentos de 

intermediação financeira necessários ao apoio a políticas dirigidas à modernização e ao crescimento da 

economia. No nosso caso e dada a incipiente participação do mercado de capitais (bolsa) no 

financiamento da actividade económica, tal passa sobretudo por tirar o devido partido do grupo financeiro 

público - Caixa Geral de Depósitos - que controla cerca de um terço do nosso mercado financeiro.  

A evidência é clara. Preservar o que nos resta do sistema bancário é essencial para o financiamento das 

nossas empresas e sustentabilidade da economia. 

Perante as dificuldades presentes, impõe-se que enfrentemos os desígnios do futuro com verdade e 

realidade. 

Com estima, 

A Direção 
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A partir de maio de 2016, terá início um processo de rejeição de Declarações de Remunerações que 

apresentem erros no seu preenchimento, que ocorrerá em três fases, nos seguintes períodos temporais: 

 1ª Fase: entre 01 e 10 de maio 

 2º Fase: entre 1 e 10 de junho 

 3ºFase: Entre 01 e 10 de setembro 

Na 1ª fase não serão aceites os ficheiros que, ao serem submetidos, apresentem os seguintes códigos de 

erros:  

 DS12 [{0} não preenchida]: O campo indicado não está corretamente preenchido. 

 DS33 [declaração de remunerações duplicada]: Já existe uma Declaração de Remunerações igual 

à que pretende entregar 

 DS35 [vinculo do trabalhador (NISS {0}) à entidade empregadora inexistente ou com anomalias]: O 

trabalhador não se encontra vinculado à entidade empregadora ou o vínculo está com anomalias. 

 DS36 [linha de remuneração do NISS {0} duplicada]: Já existe remuneração com a mesma 

natureza para o mesmo trabalhador. 

 DS37 [diferenças de remunerações para o NISS {0} sem remuneração permanente que a suporte]: 

Foram declaradas diferenças de remunerações para o trabalhador sem que exista remuneração 

base que as suporte. 

 DS38 [somatório valor NISS {0} é negativo sem valor positivo que o suporte, ou sinal valor/dias 

incoerente]: São indicados valores e/ou dias negativos sem valores e/ou dias positivos que os 

suportem. 

 DS39 [o somatório do número de dias para o NISS {0}, ano/mês e natureza (1) tem que estar entre 

0 e 30]: São indicados valores e/ou dias negativos sem valores e/ou dias positivos que os 

suportem. 

Para saber como corrigir os erros apresentados e submeter a respetiva Declaração de Remunerações, a 

Entidade Empregadora ou o seu Representante deverá seguir as indicações do passo-a-passo para a 

resolução de erros em: 

http://www.segsocial.pt/documents/10152/13321/Passo_passo_correcao_erros_rejeicao_DR/bda110f5-

7a194cad-bc87-616b317bf066.  

 

A presente Informação Económica, Financeira e Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a 

informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de 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 a expressa autorização do editor. Caso 

deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte os nossos técnicos 

2. DECLARAÇÃO DE REMUNERAÇÕES – SEGURANÇA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


