SEGURANÇA SOCIAL DIRETA
A Segurança Social Direta (SSD) é um canal rápido, eficaz, cómodo e seguro que permite aos cidadãos
e às empresas, através da internet, usufruir dos serviços da Segurança Social sem se deslocarem ao
atendimento presencial.
Este canal permite, entre outros:
− Consultar informação pessoal registada no Sistema de Informação da Segurança Social;
− Alterar alguma informação ou propor à Segurança Social que a mesma seja alterada;
− Enviar e-mail’s autenticados para a Segurança Social.

O que é necessário para poder aceder?
• Ter acesso à internet
• Ter Número de Identificação da Segurança Social (NISS)

Como aceder?
Aceda em: https://www.seg-social.pt/consultas/ssdirecta/
Cidadão:
1. Com Cartão de Cidadão:
• Ligue o leitor de cartões;
• Verifique se o software está bem instalado;
• Insira o cartão no leitor;
• Clique no botão “Aceder”;
• Introduza o PIN de autenticação.
Após este processo entrará diretamente na área reservada da SSD.
2. Com palavra-chave:
• Preencha o NISS e a palavra-chave;
• Aceda ao serviço.
Se estiver a aceder pela primeira vez efetue o registo e dentro de aproximadamente 5 dias a
Segurança Social enviará para a sua morada a palavra-chave de acesso ao serviço SSD.
Nota: Verifique previamente se a morada se encontra atualizada.
Entidades Empregadoras:
Se a entidade empregadora já entrega as Declarações de Remunerações pelo DRI ou DR online, deve
utilizar a mesma palavra-chave para acesso à SSD. Não precisa de solicitar outra palavra-chave.
Se a entidade empregadora ainda não aderiu ao serviço de entrega de declarações eletrónicas, terá
de o fazer para ter acesso à SSD.

Quais as funcionalidades disponíveis?
Sou Cidadão: Pessoa Singular sem trabalhadores a cargo/Trabalhadores Independentes (TI)
• Pagamentos e Recebimentos
• Pedidos
• Envios e Comunicações
• Simulações
• Dados de Identificação
Sou Empregador: Pessoas Coletivas e Pessoas Singulares com trabalhadores a cargo
• Pagamentos e Recebimentos
• Pedidos
• Envios e Comunicações
• Dados de identificação

Para mais informações sobre a Segurança Social Direta,
consulte o Guia Prático em www.seg-social.pt, menu Documentos e Formulários,
ou contacte o 808 266 266, dias úteis das 9h00 às 17h00.

Setembro de 2013

