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Lei N.º 32/2002, de 20 de Dezembro 

 

 

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido na Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, 

e nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 198º da Constituição, o Governo decreta, para valer 

como lei geral da República, o seguinte: 

 

CAPÍTULO I - NATUREZA E OBJECTIVO 

 

Artigo 1.º 

Objecto 

1 - O presente diploma estabelece, no âmbito do subsistema previdencial, o quadro legal da 

protecção na eventualidade desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, sem prejuízo 

do disposto em instrumento internacional aplicável. 

2 - A protecção no desemprego abrange trabalhadores cujo sistema de protecção social não 

integre a eventualidade desemprego, nos termos definidos em diploma próprio. 

 

Artigo 2.º 

Protecção no desemprego 

1 - A protecção no desemprego efectiva-se mediante a atribuição de prestações designadas por 

subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, subsídio de desemprego de longa 

duração e subsídio de desemprego parcial. 

2 - As prestações de desemprego qualificam-se como medidas gerais, passivas e activas, e 

medidas excepcionais e transitórias, nos termos previstos em legislação própria. 

 

Artigo 3.º 

Medidas gerais passivas 

Constituem medidas gerais passivas: 

a) O subsídio de desemprego; 

b) O subsídio social de desemprego; 

c) O subsídio de desemprego de longa duração; 

 

Artigo 4.º 

Medidas gerais activas 

Constituem medidas gerais activas: 

a) O pagamento, por uma só vez, do montante global do subsídio de desemprego ou do 

subsídio social de desemprego para a criação do próprio emprego; 

b) A acumulação do subsídio de desemprego parcial com trabalho a tempo parcial; 

c) A suspensão total ou parcial das prestações de desemprego durante a frequência de curso de 

formação profissional com atribuição de compensação remuneratória; 

d) A não suspensão das prestações de desemprego durante o período de exercício de 

actividade ocupacional. 

 

Artigo 5.º 

Medidas excepcionais e transitórias 

O quadro legal das medidas excepcionais e transitórias é definido em legislação própria 

abrangendo, nomeadamente: 

a) Redução de prazos de garantia; 

b) Pagamento de subsídio provisório de desemprego; 

c) Majoração do montante das prestações de desemprego; 
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d) Antecipação da idade legal de acesso à pensão de velhice; 

e) Compensação pecuniária por aceitação de trabalho a tempo completo com retribuição 

inferior à prestação de desemprego; 

f) Apoio para a frequência de respostas sociais. 

 

 

CAPÍTULO II - PRESTAÇÕES DE DESEMPREGO 

 

Artigo 6.º 

Caracterização da eventualidade 

1 - Para efeitos do presente diploma é considerado desemprego toda a situação decorrente da 

inexistência total e involuntária de emprego do beneficiário com capacidade e disponibilidade 

para o trabalho. 

2 - Considera-se verificado o requisito de inexistência total de emprego nas situações em que, 

cumulativamente com o trabalho por conta de outrem cujo contrato cessou, o beneficiário 

exerce uma actividade como trabalhador independente cujos rendimentos não ultrapassem, 

mensalmente, 50% da retribuição mínima mensal. 

 

Artigo 7.º 

Desemprego involuntário 

1 - O desemprego considera-se involuntário sempre que a cessação do contrato de trabalho 

decorra de: 

a) Iniciativa do empregador; 

b) Caducidade do contrato não determinada por atribuição de pensão; 

c) Resolução com justa causa por iniciativa do trabalhador; 

d) Mútuo acordo com fundamento em motivo que permita o recurso ao despedimento 

colectivo, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 397º do Código do Trabalho. 

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior o desemprego considera-se 

involuntário quando o fundamento invocado pelo empregador não constitua justa causa de 

despedimento ou, constituindo-o, o trabalhador prove que interpôs acção judicial contra o 

empregador. 

3 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 o desemprego considera-se involuntário 

quando o fundamento de justa causa invocado pelo trabalhador não seja impugnado pelo 

empregador ou, sendo-o, o trabalhador faça prova de interposição de acção judicial contra o 

empregador. 

4 - Considera-se em situação de desemprego involuntário o beneficiário que tendo sido 

reformado por invalidez é declarado apto para o trabalho em posterior exame de revisão da 

incapacidade. 

5 - Não são consideradas como desemprego involuntário as situações em que o trabalhador 

não solicite a renovação do contrato quando esta, nos termos da lei especial, dependa de 

requerimento. 

 

Artigo 8.º 

Capacidade e disponibilidade para o trabalho 

1 - A capacidade para o trabalho traduz-se na aptidão para ocupar um posto de trabalho e é 

verificada pelo centro de emprego. 

2 - A disponibilidade para o trabalho traduz-se no cumprimento cumulativo das seguintes 

obrigações assumidas pelo trabalhador: 

a) Procura activa de emprego pelos seus próprios meios; 

b) Sujeição ao controlo pelos centros de emprego; 
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c) Aceitação de emprego adequado, de trabalho socialmente necessário e de formação 

profissional que lhe sejam proporcionados; 

d) Aceitação de plano pessoal de emprego. 

3 - Nas situações de atribuição de subsídio de desemprego parcial mantém-se a 

obrigatoriedade de aceitação de emprego adequado a tempo completo. 

 

Artigo 9.º 

Emprego adequado 

1 - Considera-se emprego adequado aquele que, cumulativamente: 

a) Consista no exercício de funções ou de actividades que, de acordo com a tabela de 

profissões com conexão funcional prevista em diploma próprio, se considerem susceptíveis de 

poderem ser desempenhadas pelo trabalhador atendendo, nomeadamente, às suas aptidões 

físicas, habilitações literárias, à formação e experiência profissionais; 

b) Respeite a retribuição mínima mensal e demais condições estabelecidas na lei geral ou em 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável; 

c) Disponha de alojamento para o trabalhador no local de trabalho ou cuja distância entre a 

residência do trabalhador e o local de trabalho não seja superior a 40 Km, podendo este limite 

ser reduzido tendo em conta os meios de transporte existentes na região; 

d) Implique despesas para deslocações entre a residência e o local de trabalho que não sejam 

superiores a 20% da retribuição ilíquida mensal. 

2 - A distância a que se refere a alínea c) do número anterior é reduzida para metade quando 

se verifique uma das seguintes situações: 

a) A beneficiária ou o cônjuge do beneficiário se encontre grávida e em situação de 

desemprego; 

b) O agregado familiar do beneficiário integre: 

i) Três ou mais descendentes com idades até 16 anos, ou até 24 anos se receberem abono de 

família; 

ii) Um ou mais descendentes que recebam bonificação por deficiência. 

 

Artigo 10.º 

Trabalho socialmente necessário 

1 - Considera-se trabalho socialmente necessário o conjunto de actividades com fins sociais e 

de interesse colectivo promovidas por entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos e 

desenvolvidas no âmbito de programas ocupacionais pelos titulares das prestações com 

capacidade adequada, salvo se por estes forem invocados motivos graves e atendíveis. 

2 - A realização de trabalho socialmente necessário inserido em programas ocupacionais não 

suspende o direito dos beneficiários às prestações de desemprego pelo período de concessão 

inicialmente definido. 
 

 

CAPÍTULO III - CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

 

Artigo 11.º 

Titularidade 

1 - São titulares do direito ao subsídio de desemprego e do direito ao subsídio social de 

desemprego os beneficiários cujo contrato de trabalho tenha cessado nos termos do artigo 7.º 

e reúnam as respectivas condições de atribuição previstas no presente diploma. 

2 - São titulares do direito ao subsídio de desemprego de longa duração os beneficiários que 

reúnam as condições especiais de atribuição previstas no artigo 15.º. 
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3 – Não são titulares do direito ao subsídio de desemprego os beneficiários que, à data do 

desemprego, reúnam as condições legais de acesso à pensão de velhice. 

 

 

Artigo 12.º 

Condições gerais de atribuição 

1 - A atribuição do direito ao subsídio de desemprego depende da verificação cumulativa das 

seguintes condições em relação ao beneficiário: 

a) Cessação de relação laboral à qual esteve vinculado por contrato de trabalho, ainda que 

sujeito a legislação especial; 

b) Encontrar-se em situação de desemprego involuntário; 

c) Verificação do prazo de garantia; 

d) Possuir capacidade e disponibilidade para o trabalho; 

e) Estar inscrito como candidato a emprego no centro de emprego; 

f) Possuir residência legal em território nacional, incluindo as situações de autorização de 

residência, autorização de permanência ou visto de trabalho. 

2 - O direito ao subsídio de desemprego pode ser atribuído aos beneficiários, pensionistas de 

invalidez que tenham sido trabalhadores por conta de outrem e sejam declarados aptos para o 

trabalho em exame de revisão de incapacidade. 

3 - O disposto na alínea a) do n.º 1 é aplicável aos trabalhadores do serviço doméstico, desde 

que a respectiva base de incidência contributiva corresponda a remunerações efectivamente 

recebidas. 

 

Artigo 13.º 

Prazos de garantia 

1 - O prazo de garantia para atribuição do subsídio de desemprego é de 270 dias de trabalho 

por conta de outrem, com o correspondente registo de remunerações no período de 360 dias 

anterior à data do desemprego, sem prejuízo do disposto em legislação especial. 

2 – O prazo de garantia para atribuição do subsídio social de desemprego é de 180 dias de 

trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de remunerações no período de 

360 dias anterior à data do desemprego, sem prejuízo do disposto em legislação especial. 

3 - Não são relevantes para a verificação do prazo de garantia: 

a) Os períodos de registo de remunerações por trabalho a tempo parcial, correspondentes ao 

período de concessão do subsídio de desemprego parcial; 

b) Os períodos de registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições 

decorrentes da aplicação do regime jurídico de protecção no desemprego; 

4 - Na verificação do prazo de garantia do subsídio de desemprego respeitante a trabalhador 

agrícola ou a trabalhador do serviço doméstico só é considerado o registo de remunerações 

por equivalência à entrada de contribuições até ao máximo de 120 dias. 

 

Artigo 14.º 

Condições especiais de atribuição do subsídio social de desemprego 

A atribuição do direito ao subsídio social de desemprego depende ainda da verificação da 

condição de recursos definida nos termos do artigo 16.º à data do requerimento. 

 

Artigo 15.º 

Condições especiais de atribuição do subsídio de desemprego de longa duração 

A atribuição do direito ao subsídio de desemprego de longa duração depende da verificação 

cumulativa das seguintes condições especiais à data do desemprego: 

a) Condição de recursos definida nos termos do artigo 16.º; 
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b) Termo do período de concessão do subsídio de desemprego. 

2 - Nas situações em que o beneficiário receba subsídio de desemprego parcial e o contrato de 

trabalho a tempo parcial cesse após o termo do período de concessão daquele subsídio sem 

que tenha formado novo direito a subsídio de desemprego ou a subsídio social de desemprego, 

é reconhecido o direito ao subsídio de desemprego de longa duração, desde que se verifique a 

condição de recursos. 
 

Artigo 16.º 

Condição de recursos 

1 - A condição de recursos é definida em função dos rendimentos mensais per capita do 

agregado familiar, os quais não podem ser superiores a 70% do valor da retribuição mínima 

mensal. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior são considerados os seguintes rendimentos: 

a) Os valores ilíquidos provenientes do trabalho por conta de outrem ou do trabalho 

independente; 

b) Os valores das pensões e de prestações substitutivas de rendimentos de trabalho, incluindo 

prestações complementares das concedidas pelos regimes de segurança social; 

c) Os valores ilíquidos de rendimentos de capital ou de outros proventos regulares; 

d) Os valores de pensões de alimentos judicialmente fixadas a favor do requerente da 

prestação. 

 

Artigo 17.º 

Condições especiais de atribuição do subsídio de desemprego parcial 

A atribuição do direito ao subsídio de desemprego parcial depende da verificação cumulativa 

das seguintes condições: 

a) O beneficiário estar a receber subsídio de desemprego; 

b) O beneficiário celebrar contrato de trabalho a tempo parcial; 

c) O valor da retribuição do trabalho a tempo parcial ser inferior ao montante do subsídio de 

desemprego; 

d) O número de horas semanal do trabalho a tempo parcial ser igual ou superior a 20% e igual 

ou inferior a 75% do período normal de trabalho a tempo completo. 

 

Artigo 18.º 

Condições especiais de atribuição das prestações a ex-pensionistas 

A atribuição do direito às prestações de desemprego aos ex-pensionistas de invalidez depende 

da verificação das condições previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do n.º 1 do artigo 12.º e da 

verificação da condição de recursos no caso de atribuição do subsídio de desemprego de longa 

duração. 

 

Artigo 19.º 

Conceito de agregado familiar 

1 - Para efeitos do presente diploma, considera-se que integram o agregado familiar do 

beneficiário, para além deste, o cônjuge ou a pessoa com quem viva em união de facto há 

mais de dois anos, bem como os descendentes ou equiparados, os ascendentes ou equiparados 

e os afins, desde que com ele vivam em comunhão de mesa e habitação e se encontrem na sua 

dependência económica. 

2 - Consideram-se na dependência económica do beneficiário os descendentes ou 

equiparados, os ascendentes ou equiparados e os afins que não aufiram rendimentos mensais 

superiores ao valor da pensão social ou ao dobro deste valor, se forem casados. 
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3 - São equiparados a descendentes do beneficiário os tutelados ou adoptados pelo próprio ou 

pelo cônjuge, os menores que lhe estejam confiados por decisão dos tribunais ou dos serviços 

tutelares de menores e os menores em vias de adopção confiados administrativa ou 

judicialmente. 

4 - São equiparados a ascendentes do beneficiário os afins do 1º grau da linha recta e os 

adoptantes do próprio ou do cônjuge. 

 

 

CAPÍTULO IV 

MONTANTE DAS PRESTAÇÕES 

 

Artigo 20.º 

Montante do subsídio de desemprego 

1 - O montante diário do subsídio de desemprego é igual a 65% do valor da remuneração de 

referência e calculado na base de 30 dias por mês. 

2 - A remuneração de referência corresponde à remuneração média diária definida por R/360, 

em que R representa o total das remunerações registadas nos primeiros 12 meses civis que 

precedem o 2º mês anterior ao da data do desemprego. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, só são consideradas as importâncias 

registadas relativas a subsídios de férias e de Natal devidos no período de referência. 

 

Artigo 21.º 

Montante do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego de longa 

duração 

1 – O montante diário do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego de 

longa duração é igual a 90% do valor diário da retribuição mínima mensal e calculado na base 

de 30 dias por mês. 

2 – O montante referido no número anterior é acrescido de 10% por cada descendente do 

beneficiário que se encontre nas condições previstas nos pontos i) ou ii) da alínea b) do n.º 2 

do artigo 9.º até ao limite de 30%. 

3 - O montante do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego de longa 

duração pode ser alterado durante o respectivo período de concessão em função das 

modificações da composição do respectivo agregado familiar, produzindo efeitos no dia 

seguinte ao da verificação do facto determinante da alteração. 

 

Artigo 22.º 

Montante do subsídio de desemprego parcial 

O montante do subsídio de desemprego parcial corresponde à diferença entre o valor do 

subsídio de desemprego acrescido de 35% deste valor e o da retribuição por trabalho a tempo 

parcial. 

 

Artigo 23.º 

Montante das prestações de desemprego de ex-pensionistas de invalidez 

O montante do subsídio de desemprego e do subsídio de desemprego de longa duração de ex-

pensionistas de invalidez é determinado nos termos estabelecidos nos artigos 20.º e 21.º do 

presente diploma. 
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Artigo 24.º 

Montante global do subsídio de desemprego 

1 - O subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego a que os beneficiários 

tenham direito pode ser pago globalmente, por uma só vez, nos casos em que os interessados 

apresentem projecto de criação do próprio emprego. 

2 - O montante global das prestações referidas no número anterior corresponde à soma dos 

valores mensais que seriam pagos aos beneficiários durante o período de concessão, deduzido 

das importâncias eventualmente já recebidas. 

3 - A regulamentação do pagamento do montante global das prestações referidas no n.º 1 

consta de diploma próprio. 

 

Artigo 25.º 

Limites ao montante das prestações de desemprego 

1 - O montante diário do subsídio de desemprego não pode ser superior ao triplo da 

retribuição mínima diária nem inferior a essa retribuição mínima diária deduzida da taxa 

contributiva que seria imputável ao beneficiário, sem prejuízo do disposto no n.º 3. 

2 - Para efeitos de aplicação do número anterior a retribuição mínima diária é calculada na 

base de 30 dias por mês da retribuição mínima mensal. 

3 - O montante diário das prestações de desemprego não pode ser superior: 

a) No caso do subsídio de desemprego, do subsídio de desemprego de longa duração e do 

subsídio parcial de desemprego, ao valor líquido da remuneração de referência que serviu de 

base de cálculo ao subsídio de desemprego; 

b) No caso do subsídio social de desemprego, ao valor liquido da remuneração de referência, 

fixada no número seguinte. 

4 – Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, a remuneração de referência 

diária do subsídio social de desemprego é definida por R/180, em que R é igual à soma das 

remunerações registadas nos primeiros 6 meses civis que precedem o 2.º mês anterior ao da 

data de desemprego, observando-se o disposto no n.º 3 do artigo 20.º. 

5 – O valor líquido das remunerações de referência obtém-se pela dedução, ao valor ilíquido 

das remunerações, da taxa contributiva que seria imputável ao beneficiário e a respectiva taxa 

de retenção do imposto sobre rendimento das pessoas singulares (IRS). 

6 – O montante das prestações de desemprego de ex-pensionistas de invalidez não pode ser 

superior ao montante da última pensão de invalidez que lhe foi atribuída. 

 

 

CAPÍTULO V - DURAÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

Secção I Períodos de concessão 

 

Artigo 26.º 

Início das prestações 

1 - As prestações de desemprego são devidas desde a data da apresentação do respectivo 

requerimento, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 – O subsídio de desemprego parcial é devido desde o 1.º dia de vigência do contrato de 

trabalho a tempo parcial. 

3 – As prestações de desemprego a conceder aos ex-pensionistas de invalidez são devidas 

desde o dia 1 do mês seguinte àquele em que foi comunicada ao beneficiário a declaração de 

aptidão para o trabalho. 
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Artigo 27.º 

Períodos de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego 

1 - O período de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego é 

determinado em função da idade do beneficiário e, a partir dos 30 anos, em função do número 

de meses com remunerações registadas nos 15 anos imediatamente anteriores à data do 

desemprego, nos seguintes termos: 

a) Beneficiários com idade inferior a 30 anos, 360 dias; 

b) Beneficiários com idade igual ou superior a 30 e inferior a 40 anos: 

i) 360 dias, se tiverem registo de remunerações inferior a 48 meses; 

ii) 540 dias, se tiverem registo de remunerações igual ou superior a 48 meses e inferior a 120 

meses; 

iii) 720 dias, se tiverem registo de remunerações igual ou superior a 120 meses; 

c) Beneficiários com idade igual ou superior a 40 e inferior a 50 anos: 

i) 540 dias, se tiverem registo de remunerações inferior a 60 meses; 

ii) 720 dias, se tiverem registo de remunerações igual ou superior a 60 meses e inferior a 156 

meses; 

iii) 900 dias, se tiverem registo de remunerações não inferior a 156 meses. 

d) Beneficiários com idade igual ou superior a 50 anos, 900 dias. 

2. Relativamente aos beneficiários que à data do desemprego tenham idade igual ou superior a 

50 anos, o período de concessão do subsídio de desemprego é acrescido de 60 dias por cada 

grupo de 5 anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos civis que precedem o do 

desemprego. 

 

Artigo 28.º 

Efeitos do pagamento de compensação pecuniária de natureza global 

1 - Nas situações de cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo previstas na alínea d) 

do n.º 1 do artigo 7º em que se verifique o pagamento de compensação pecuniária de natureza 

global, não há redução do período de concessão do subsídio de desemprego desde que o 

montante da compensação pecuniária seja igual ou inferior a 30 vezes a retribuição mínima 

mensal. 

2 - Sempre que a compensação pecuniária exceda o montante fixado no número anterior e seja 

superior ao valor não considerado como rendimento sujeito a tributação nos termos do Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o período de concessão do subsídio 

de desemprego é reduzido nos termos do número seguinte. 

3 - O período de concessão do subsídio de desemprego é reduzido pelo período resultante da 

aplicação da fórmula C/SD, em que C corresponde a metade do montante que excede o valor 

não considerado como rendimento sujeito a tributação nos termos do Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e SD ao montante do respectivo subsídio de 

desemprego calculado nos termos do presente diploma. 

4 - O período de concessão reduzido nos termos do número anterior não pode ser inferior a 

metade do período de concessão do beneficiário estabelecido nos termos do artigo 27º. 

 

Artigo 29.º 

Subsídio de desemprego de longa duração 

O período de concessão do subsídio de desemprego de longa duração corresponde a metade 

do período de duração do subsídio de desemprego, calculado nos termos do artigo 27.º à data 

do desemprego. 
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Artigo 30.º 

Subsídio de desemprego parcial 

A duração do subsídio de desemprego parcial tem como limite o período de concessão que foi 

definido para o subsídio de desemprego que se encontrava em curso. 

 

Artigo 31.º 

Frequência de cursos de formação profissional 

1 - Nas situações de frequência de curso de formação profissional com atribuição de 

compensação remuneratória, o período de concessão das prestações a que o beneficiário teria 

direito, após o termo do curso de formação profissional, é reduzido em função dos valores das 

prestações parciais de desemprego que lhe foram pagas durante a frequência do curso, sem 

prejuízo do disposto no n.º 3. 

2 - Nos casos em que o curso de formação profissional tenha duração igual ou superior a seis 

meses, o remanescente do período de concessão das prestações é acrescido de 30 dias. 

3 - Para aplicação do disposto no n.º 1, divide-se o total da compensação remuneratória paga 

durante o curso de formação profissional pelo montante diário das prestações de desemprego 

inicialmente calculado, não relevando fracções deste valor. 

 

Secção II Suspensão do pagamento das prestações 

 

Artigo 32.º 

Causas de suspensão 

1- O pagamento das prestações de desemprego é suspenso em função da situação do 

beneficiário perante os sistemas de protecção social de inscrição obrigatória, bem como da 

sua situação laboral ou profissional, em consequência do cumprimento de obrigações legais 

ou por ausência do território nacional, nos termos da presente secção. 

2 – A suspensão do direito às prestações produz efeitos no dia imediato ao do facto que a 

determinou. 

 

Artigo 33.º 

Situação perante os sistemas de protecção social 

Determina a suspensão do pagamento das prestações o direito aos subsídios de maternidade, 

de paternidade e por adopção. 

 

Artigo 34.º 

Situação laboral ou profissional 

1 – Determinam a suspensão do pagamento das prestações as seguintes situações laborais ou 

profissionais que se verifiquem no território nacional ou no estrangeiro: 

a) O exercício de actividade profissional como trabalhador por conta de outrem ou como 

trabalhador independente; 

b) A frequência de curso de formação profissional com atribuição de compensação 

remuneratória, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3; 

c) A alteração dos rendimentos para além do limite estabelecido no n.º 2 do artigo 6.º; 

d) O registo de remunerações relativo a férias não gozadas na vigência do contrato de 

trabalho. 

2 - Sempre que o valor da compensação remuneratória referida na alínea b) do n.º 1 for 

inferior ao montante da prestação de desemprego a que o beneficiário tinha direito, a 

suspensão só abrange o valor correspondente ao daquela compensação. 

4 - Nas situações de frequência de cursos de formação profissional de duração igual ou 

superior a 6 meses, a suspensão só tem início decorridos 30 dias após o começo da formação. 
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Artigo 35.º 

Cumprimento de obrigações legais 

Determinam a suspensão do pagamento das prestações de desemprego as seguintes situações: 

a) Prestação de serviço militar ou de serviço cívico; 

b) Detenção em estabelecimento prisional. 
 

Artigo 36.º 

Ausência de território nacional 

O pagamento das prestações de desemprego é suspenso sempre que o beneficiário se ausente 

do território nacional por período superior a 7 dias consecutivos. 

 

Artigo 37.º 

Efeitos da cessação da suspensão 

1 – A cessação da suspensão do pagamento das prestações de desemprego depende da 

verificação das condições previstas nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 1 do artigo 12.º e da 

comunicação do facto que a determina, nos 30 dias subsequentes à data da sua verificação, 

salvo se aquele for do conhecimento oficioso. 

2 – Em caso de inobservância do prazo previsto no número anterior, a suspensão mantém-se 

enquanto não for comunicado o facto que determina a respectiva cessação. 

 

Secção III Cessação das prestações 

 

Artigo 38.º 

Causas de cessação 

1 - O direito às prestações de desemprego cessa em função da situação do beneficiário perante 

os sistemas de protecção social de inscrição obrigatória, bem como da sua situação laboral ou 

profissional ou por comportamento injustificado do beneficiário, nos termos da presente 

secção. 

2 - A cessação do direito às prestações produz efeitos no dia imediato ao da verificação do 

facto que a determinou. 

 

Artigo 39.º 

Situação perante os sistemas de protecção social 

Determinam a cessação do direito às prestações de desemprego as seguintes situações: 

a) O termo do período de concessão das prestações de desemprego; 

b) A atribuição de pensão de invalidez ao beneficiário; 

c) A verificação das condições legais de acesso à pensão por velhice; 

d) A alteração dos rendimentos do agregado familiar do beneficiário para além do limite 

estabelecido no n.º 1 do artigo 16.º. 
 

Artigo 40.º 

Situação laboral ou profissional 

O direito às prestações de desemprego cujo pagamento se encontre suspenso cessa nas 

seguintes situações: 

a) Exercício de actividade por conta de outrem durante 270 dias consecutivos ou interpolados 

no período de 540 dias subsequente ao do início da suspensão; 

b) Exercício de actividade como trabalhador independente por período consecutivo superior a 

720 dias; 

c) Ausência de território nacional, por período superior a 90 dias, sem que seja feita prova de 

exercício de actividade profissional. 
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Artigo 41.º 

Comportamento injustificado 

1 - Constituem causas de cessação do direito às prestações de desemprego os seguintes 

comportamentos injustificados dos beneficiários: 

a) Recusa de emprego adequado; 

b) Recusa de trabalho socialmente necessário; 

c) Recusa de formação profissional; 

d) Recusa do plano pessoal de emprego; 

e) Falta injustificada no âmbito do plano pessoal de emprego, para fazer prova de procura 

activa de emprego ou em qualquer outra convocatória do centro de emprego; 

f) Incumprimento do dever de procura activa de emprego; 

g) Utilização de meios fraudulentos, por acção ou por omissão, para a atribuição, a 

determinação do montante ou do período de concessão das prestações de desemprego. 

2 - Determinam, igualmente, a cessação do direito às prestações de desemprego os 

comportamentos injustificados referidos nas alíneas a) a f) do número anterior em que tenha 

sido invocada situação de doença e esta não seja confirmada pelo sistema de verificação de 

incapacidades. 

 

 

CAPÍTULO VI - ACUMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS PRESTAÇÕES 

 

Artigo 42.º 

Princípio de não acumulação 

As prestações de desemprego não são acumuláveis com: 

a) Prestações compensatórias da perda de retribuição de trabalho; 

b) Pensões atribuídas pelos regimes do sistema de segurança social ou de outro sistema de 

protecção social de inscrição obrigatória, incluindo o da função pública; 

c) Prestações de pré-reforma e outras compensações pecuniárias regulares pagas pelos 

empregadores aos trabalhadores por cessação do contrato de trabalho. 

 

Artigo 43.º 

Acumulação com prestações de natureza indemnizatória 

1 - As prestações de desemprego são acumuláveis com as pensões concedidas no âmbito da 

protecção por acidentes de trabalho e doença profissional, bem como outras pensões a que 

seja reconhecida natureza indemnizatória. 

2 - As prestações de desemprego são acumuláveis com indemnizações por incapacidade 

temporária resultantes de doença profissional e de acidente de trabalho, desde que o valor 

destas indemnizações seja inferior ao montante do subsídio. 

3 - Nas situações de acumulação previstas no número anterior, o montante do subsídio de 

desemprego é igual à diferença entre o valor que lhe corresponde e o valor das indemnizações 

por acidente de trabalho ou doença profissional. 

 

 

CAPÍTULO VII - DEVERES DOS BENEFICIÁRIOS E DOS EMPREGADORES 

 

Artigo 44.º 

Deveres dos beneficiários perante a segurança social 

1 - Durante o período de concessão das prestações de desemprego os beneficiários devem 

comunicar aos serviços ou instituições de segurança social competentes a alteração de 

residência, bem como qualquer facto susceptível de determinar: 
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a) A suspensão ou a cessação das prestações de desemprego; 

b) A alteração dos montantes do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego 

de longa duração. 

2 - As comunicações previstas no número anterior devem ser efectuadas no prazo de 5 dias 

úteis a contar da data do conhecimento dos factos. 

3 – As prestações que tenham sido pagas indevidamente devem ser restituídas nos termos do 

respectivo regime jurídico, sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional ou criminal. 
 

Artigo 45.º 

Deveres dos beneficiários perante os centros de emprego 

1 - Durante o período de concessão dos subsídios, constitui dever dos beneficiários: 

a) Aceitar emprego adequado, trabalho socialmente necessário, formação profissional; 

b) Aceitar o plano pessoal de emprego e fazer prova de procura activa de emprego; 

c) Comparecer nas datas e nos locais que lhes forem determinados pelo centro de emprego 

respectivo; 

d) Comunicar ao centro de emprego a obtenção de emprego e a alteração de residência; 

e) Comunicar ao centro de emprego a data em que se ausentam do território nacional e qual a 

duração previsível da ausência. 

2 - A justificação das faltas de comparência nos centros de emprego ou nos locais que ao 

beneficiário sejam determinados é feita nos termos da legislação laboral com as necessárias 

adaptações. 

3 - A informação prevista na alínea d) do número anterior deve ser comunicada no prazo de 5 

dias úteis a contar da data do conhecimento do facto. 

4 – A informação prevista na alínea e) do n.º 1 deve ser comunicada com 5 dias úteis de 

antecedência em relação à data de início da ausência. 

 

Artigo 46.º 

Deveres do empregador perante os beneficiários 

Para instrução do requerimento para atribuição das prestações de desemprego, o empregador 

deve entregar ao trabalhador a declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 54.º, no 

prazo de 5 dias úteis a contar da data em que o trabalhador a solicite. 

 

Artigo 47.º 

Deveres do empregador perante a segurança social 

1 – Constitui dever do empregador perante a segurança social o disposto no n.º 3 do artigo 

437.º do Código do Trabalho, abrangendo o subsídio de desemprego, o subsídio social de 

desemprego e o subsídio de desemprego de longa duração. 

2 - Os serviços e instituições de segurança social ficam sub-rogados nos direitos do 

trabalhador perante o empregador relativamente às prestações de desemprego que àquele 

foram pagas, não sendo liberatório o pagamento da quantia a entidade diferente, 

designadamente ao trabalhador. 

3 - O incumprimento pelo empregador do dever referido no n.º 1 constitui contraordenação 

grave punível nos termos previstos no Código do Trabalho. 
 

Artigo 48.º 

Deveres do empregador perante os centros de emprego 

1 – O empregador deve comunicar ao centro de emprego ao qual tenha requerido candidato a 

emprego para ocupação de um posto de trabalho a respectiva aceitação por parte do 

beneficiário. 
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2 – Sempre que se verifique recusa de emprego adequado por parte do beneficiário, constitui 

dever do empregador comunicar esse facto ao centro de emprego ao qual tenha requerido 

candidato para ocupação de um posto de trabalho e informar dos motivos que foram 

invocados. 

 

 

CAPÍTULO VIII - GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DAS 

PRESTAÇÕES 

Secção I Gestão das prestações 

 

Artigo 49.º 

Entidades competentes 

A gestão das prestações de desemprego compete ao Instituto de Solidariedade e Segurança 

Social através dos centros distritais de solidariedade e segurança social, às caixas de 

actividade ou de empresa subsistentes e às entidades competentes das Administrações 

Regionais Autónomas, no âmbito das respectivas competências. 

 

Artigo 50.º 

Competências dos serviços e instituições de segurança social 

Compete aos serviços e instituições de segurança social que abranjam o beneficiário: 

a) Proceder à qualificação do desemprego como involuntário; 

b) Assegurar o acompanhamento da situação do beneficiário tendo em vista, designadamente, 

o controlo de eventuais irregularidades; 

c) Verificar o cumprimento dos deveres estabelecidos no artigo 44.º; 

d) Praticar os actos decorrentes da aplicação de instrumentos internacionais de segurança 

social a que Portugal se encontre vinculado, designadamente o pagamento de prestações de 

desemprego por conta de instituições estrangeiras; 

e) Praticar os actos cuja competência não esteja expressamente atribuída aos centros de 

emprego. 
 

Artigo 51.º 

Competências dos centros de emprego 

1 - Compete aos centros de emprego: 

a) Proceder à avaliação da capacidade e da disponibilidade para o trabalho; 

b) Proceder à qualificação do emprego como adequado e do trabalho como socialmente 

necessário; 

c) Assegurar a verificação e o controlo da situação de desemprego dos trabalhadores; 

d) Proceder ao acompanhamento e controlo das situações em que houve pagamento do 

montante global do subsídio de desemprego; 

e) Avaliar a justificação das faltas de comparência do beneficiário às convocatórias; 

f) Avaliar a justificação da recusa de emprego adequado, trabalho socialmente necessário ou 

formação profissional; 

g) Verificar o cumprimento dos deveres estabelecidos no nº1 do artigo 45.º. 

2 - Compete igualmente aos centros de emprego, na qualidade de serviço do lugar de estada 

ou de residência, exercer as competências referidas no n º 1 relativamente à aplicação aos 

trabalhadores migrantes desempregados de instrumento internacional a que Portugal se 

encontre vinculado. 
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Secção II Organização de processos 

 

Artigo 52.º 

Requerimento 

1 - A atribuição das prestações de desemprego depende da apresentação de requerimento no 

prazo de 60 dias úteis a contar: 

a) Da data do desemprego, relativamente ao subsídio de desemprego e ao subsídio social de 

desemprego; 

b) Do termo do período de concessão do subsídio de desemprego, relativamente ao subsídio 

de desemprego de longa duração, sem prejuízo do disposto no número seguinte; 

c) Do 1º dia de vigência do contrato de trabalho a tempo parcial, relativamente ao subsídio de 

desemprego parcial. 

2 - Nas situações previstas no n.º 2 do artigo 15.º, o prazo para requerer o subsídio de 

desemprego de longa duração conta-se a partir da data do termo do contrato de trabalho a 

tempo parcial. 

3 - A apresentação do requerimento do subsídio de desemprego e do subsídio social de 

desemprego deve ser precedida da inscrição do beneficiário como candidato a emprego no 

centro de emprego. 

 

Artigo 53.º 

Data do desemprego 

1 – Para efeitos do presente diploma, considera-se data do desemprego o dia imediatamente 

subsequente àquele em que se verificou a cessação do contrato de trabalho. 

2 - Nas situações previstas no n.º 4 do artigo 7.º, considera-se data do desemprego a data em 

que foi comunicada ao beneficiário a declaração de aptidão para o trabalho. 

 

Artigo 54.º 

Instrução do requerimento para atribuição do subsídio de desemprego 

1 - O requerimento do subsídio de desemprego é instruído com o seguintes documentos: 

a) Declaração do empregador, em impresso de modelo aprovado por despacho do Ministro da 

Segurança Social e do Trabalho, comprovativa da cessação do contrato de trabalho e da data a 

que se reporta a última retribuição; 

b) Declaração do centro de emprego comprovativa da verificação da capacidade e da 

disponibilidade para o trabalho. 

2 - Nos casos de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, com 

fundamento em justa causa de despedimento, o requerimento e os documentos referidos no 

número anterior são acompanhados de prova de instauração de acção judicial, nos termos do 

n.º 2 do artigo 7º. 

3 - Em caso de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador, com 

fundamento em justa causa, o requerimento e os documentos referidos no n.º 1 são 

acompanhados de cópia da declaração de resolução em que essa decisão é comunicada ao 

empregador e de prova da instauração de acção judicial quando for exigível por força do 

disposto no n.º 3 do artigo 7.º. 

4 – Nas situações previstas na alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º, o requerimento deve ser 

acompanhado de declaração do empregador comprovativa dos fundamentos invocados e do 

montante pago a título de compensação pecuniária de natureza global. 

5 - Nas situações previstas no n.º 4 do artigo 7.º, a declaração do empregador é substituída 

pela deliberação da comissão de verificação que declarou o beneficiário apto para o trabalho. 
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Artigo 55.º 

Instrução do requerimento para atribuição do subsídio social de desemprego e do 

subsídio de desemprego de longa duração 

Para além dos documentos referidos no artigo anterior, o requerimento do subsídio social de 

desemprego e do subsídio de desemprego de longa duração é instruído com os seguintes 

documentos: 

a) Cópia dos recibos comprovativos das retribuições auferidas ou declaração discriminada da 

entidade patronal relativa às retribuições auferidas; 

b) Declaração apresentada para efeitos de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

(IRS) relativa ao ano civil anterior ao do requerimento, nos casos em que não esteja 

dispensado da apresentação da mesma; 

c) Declaração da composição do agregado familiar, sempre que a mesma não possa ser 

comprovada oficiosamente pelas entidades da segurança social. 

2 - O disposto no número anterior não prejudica a obrigação de apresentação de quaisquer 

outros meios de prova quando solicitados pelos serviços ou instituições de segurança social. 

 

Artigo 56.º 

Instrução do requerimento para atribuição do subsídio de desemprego parcial 

O requerimento do subsídio de desemprego parcial é instruído com cópia do contrato de 

trabalho a tempo parcial que mencione a retribuição prevista e o respectivo horário de 

trabalho. 

 

Artigo 57.º 

Intervenção da Inspecção-Geral do Trabalho 

1 - Em caso de impossibilidade ou de recusa por parte do empregador de entregar ao 

trabalhador a declaração referida na alínea a) do n.º1 do artigo 54.º, compete à Inspecção-

Geral do Trabalho proceder à sua emissão a requerimento do interessado, no prazo máximo de 

30 dias úteis após o pedido. 

2 - Nos casos previstos no n.º 3 do artigo 47.º, compete à Inspecção Geral do Trabalho 

instaurar o processo de contra-ordenação e proceder à aplicação das respectivas coimas. 

 

Artigo 58.º 

Suspensão do prazo para requerer 

1 - O prazo para requerer as prestações de desemprego é suspenso durante o período de tempo 

em que se verifiquem as seguintes situações: 

a) Incapacidade temporária para o trabalho por motivo de doença ou por risco profissional; 

b) Licença por maternidade, paternidade ou adopção; 

c) Incapacidade que confira direito ao subsídio de gravidez, atribuído ao abrigo do 

Regulamento do Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Espectáculos; 

d) Cumprimento do serviço militar ou do serviço cívico; 

e) Detenção em estabelecimento prisional. 

2 - O prazo para requerer as prestações é igualmente suspenso durante o período de tempo que 

medeia entre a data do pedido do beneficiário e a data da emissão da declaração pela 

Inspecção-Geral do Trabalho prevista no artigo 57.º. 

3 - Para efeitos da aplicação do disposto na alínea a) do n.º 1, sempre que a incapacidade 

temporária para o trabalho por motivo de doença se prolongue por período superior a 30 dias 

consecutivos, a suspensão só é mantida se o beneficiário requerer a intervenção do sistema de 

verificação de incapacidades. 
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4 - A suspensão prevista no número anterior verifica-se durante o período de incapacidade 

definido pelo sistema de verificação de incapacidades nas situações de confirmação ou até à 

realização da peritagem médica quando não for verificada qualquer incapacidade. 

 

Artigo 59.º 

Registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições 

1 - O período de concessão de prestações de desemprego dá lugar ao registo de remunerações 

por equivalência à entrada de contribuições. 

2 - Nos casos de atribuição de subsídio de desemprego parcial, a remuneração a registar por 

equivalência à entrada de contribuições é igual à diferença que exista entre a retribuição por 

trabalho a tempo parcial e a remuneração de referência que serviu de base de cálculo ao 

subsídio de desemprego. 

3 - Nos casos de atribuição de prestações de desemprego aos beneficiários expensionistas de 

invalidez, a remuneração a registar por equivalência à entrada de contribuições corresponde 

ao valor do subsídio atribuído. 

4 - Sempre que o valor da compensação remuneratória, a que se refere o artigo 31.º, seja 

inferior à remuneração de referência que serviu de base de cálculo ao subsídio de desemprego, 

há lugar ao registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições 

correspondente à diferença entre aquela remuneração e o montante da compensação 

remuneratória. 
 

Artigo 60.º 

Dever de informação 

Os serviços e instituições de segurança social e os centros de emprego devem comunicar ao 

beneficiário as decisões relativas à matéria da sua competência, com observância do disposto 

no Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 61.º 

Prazo de prescrição 

O direito às prestações de desemprego prescreve a favor das instituições gestoras devedoras 

no prazo de 5 anos após a data em que as mesmas são postas a pagamento com conhecimento 

do credor. 

 

 

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Artigo 62.º 

Regulamentação 

Os procedimentos que venham a ser considerados necessários à execução do disposto no 

presente diploma são aprovados por portaria do Ministro da Segurança Social e do Trabalho. 

 

Artigo 63.º 

Norma transitória 

Até à entrada em vigor do disposto nos n.ºs 3 e 5 do artigo 25º do presente diploma, nas 

situações em que o montante das prestações de desemprego seja superior à remuneração de 

referência o mesmo é reduzido ao valor desta remuneração. 
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Artigo 64.º 

Norma revogatória 

1 - É revogado o Decreto-Lei nº 119/99, de 14 de Abril na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei nº 186-B/99, de 31 de Maio e pelo Decreto-Lei nº 326/2000, de 22 de Dezembro. 

2 – Mantém-se em vigor o Decreto-Lei n.º 67/2000, de 26 de Abril e o disposto no n.º 1 do 

artigo 23.º do Decreto-Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro. 

 

Artigo 65.º 

Remissão 

Todas as referências legais às normas dos diplomas legais revogados, consideram-se feitas às 

normas correspondentes do presente diploma. 

 

Artigo 66.º 

Entrada em vigor 

1 - O presente diploma entra em vigor no 1.º dia do 4.º mês subsequente ao da sua publicação 

e aplica-se às situações de desemprego que se verifiquem após o início da respectiva vigência. 

2 - Os n.ºs 3 e 5 do artigo 25.º entram em vigor no dia 1 de Janeiro de 2005.  

 

 

 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em 

 

 

O PRIMEIRO MINISTRO 

(José Manuel Durão Barroso) 

 

 

O MINISTRO DA SEGURANÇA SOCIAL E DO TRABALHO 

(António Bagão Félix) 

 


