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Em cada triénio, só são consideradas para efeitos de proteção no desemprego as situações de 

cessação do contrato de trabalho por acordo, com fundamento em motivos que permitam o recurso 

ao despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho, nos seguintes termos e com observância 

do critério mais favorável: 

• Até três trabalhadores ou até 25% do quadro de pessoal - Nas empresas que empreguem até 

250 trabalhadores; 

• Até 62 trabalhadores ou até 20% do quadro de pessoal, com um limite máximo de 80 

trabalhadores - Nas empresas que empreguem mais de 250 trabalhadores. 

 

Os limites referidos são aferidos por referência aos três últimos anos, cuja contagem se inicia na data 

da cessação do contrato, e pelo número de trabalhadores da empresa no mês anterior ao da data do 

início do triénio.  

Os triénios são móveis e não fixos. A data fim do triénio coincide com a data em que ocorre a 

cessação do contrato de trabalho e a data início do triénio é fixada contando três anos para trás da 

data fim do triénio.  

 

Exemplo: Uma empresa efetua despedimentos, no âmbito de uma reestruturação, em 24-02-2016. 

 

A data em que ocorrem as cessações dos contratos de trabalho por acordo é sempre contabilizada 

como a data fim do triénio. 

 

Assim, na situação referida, a data fim do triénio é 24-02-2016 e a data início é 25-02-2013, pelo que 

as quotas são calculadas com base no número de trabalhadores da empresa no mês de janeiro de 

2013, que é o mês anterior ao do início do triénio. 

 

Como se trata de triénios móveis, alerta-se que se a cessação de um novo contrato ocorrer, por 

exemplo, em 02-03-2016 a data fim do triénio por referência a esta cessação de contrato será 02-03-

2016 e a data de início do triénio será 03-03-2013, pelo que o mês relevante para apuramento das 

quotas é fevereiro de 2013 que é o mês anterior à data de início do triénio. 

 

 

Perguntas Frequentes - ATUALIZADO 

 

1. O que é que os militares em regime de contrato (RC) ou em regime de voluntariado 

(RV) têm de fazer para terem direito ao subsídio de desemprego? 

2. Um gerente tem direito ao subsídio de desemprego? 

3. Se receber subsídio de desemprego durante um curso de formação profissional, tenho 

direito a menos dias de subsídio de desemprego? 

4. Os dias de subsídio de desemprego, contam como dias em que descontei para a 

Segurança Social? 

5. Quando há cessação de um contrato de trabalho, quais são as obrigações da entidade 
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empregadora e o que acontece se não cumprir? 

6. O período em que estou a receber subsídio de doença conta para o cálculo do subsídio 

de desemprego? 

7. O que acontece se o contrato terminar por mútuo acordo mas a entidade empregadora 

ultrapassar o número de despedimentos permitidos (as quotas definidas)? 

8. Quando o despedimento é por extinção do posto de trabalho o que é que as empresas 

têm de fazer para o trabalhador ter direito ao subsídio de desemprego? 

9. Os valores que recebo da Segurança Social a título de subsídio de desemprego devem 

ser declarados para efeitos de IRS? 

10. Se um dos cônjuges estiver desempregado e o outro a trabalhar, mas entretanto este 

também vier a ficar desempregado, há direito à majoração do subsídio de desemprego 

desde a data em que o primeiro ficou desempregado? 

11. Nas situações em que ambos os cônjuges ou unidos de facto têm direito à majoração 

do subsídio de desemprego e cessa o subsídio de desemprego em relação a um deles, 

o outro mantém o direito à majoração do subsídio de desemprego?  

12. Como é que se faz o apuramento do período de concessão do subsídio de 

desemprego? 

13. Exemplo de como se calcula o valor do subsídio de desemprego. 

14. Quem emite o documento portátil U1 e o documento portátil U2? 

15. Estou em situação irregular em Portugal. No entanto trabalhei e descontei para a 

Segurança Social, posso requerer o subsídio de desemprego? 

 

 

 

1. O que é que os militares em regime de contrato (RC) ou em regime de voluntariado (RV) 

têm de fazer para terem direito ao subsídio de desemprego? 

· Inscrever-se no Serviço de Emprego da área de residência 

· Pedir o subsídio de desemprego, no prazo de 90 dias a contar do dia em que ficou 

desempregado. 

· Se foi contratado em RC e o contrato cessou por ter atingido o período máximo de contrato 

permitido por lei (6 anos), a entidade empregadora deve assinalar o n.º 19 do quadro 3 da 

declaração de situação de desemprego - Modelo RP5044/2013-DGSS. 

· Se foi contratado em RC e o contrato cessou antes de ter atingido o período máximo de contrato 

permitido por lei (6 anos), mas solicitou a renovação do mesmo e esta não lhe foi concedida 

por facto que não lhe é imputável a entidade empregadora deve assinalar o n.º 19 do quadro 3 

da declaração de situação de desemprego - Modelo RP5044/2013-DGSS. 

Os militares têm direito às prestações de desemprego - subsídio de desemprego ou subsídio social 

de desemprego inicial - por um período igual ao da duração do serviço militar, até ao máximo de 30 

meses. 

 

2. Um gerente tem direito ao subsídio de desemprego? 
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R: Se quando foi nomeado gerente já pertencia ao quadro da empresa, onde foi nomeado gerente, 

como trabalhador contratado há pelo menos um ano e enquadrado no regime geral de segurança 

social dos trabalhadores por conta de outrem, pode ter direito ao subsídio de desemprego se 

renunciar à gerência ou for destituído dessas funções e, posteriormente, o contrato de trabalho 

cessar de forma involuntária e se satisfazer as demais condições de atribuição.  

Se foi, desde o início, gerente (sócio ou não), pode ter direito ao subsídio por cessação de actividade 

profissional desde que tenha 720 dias de exercício de actividade profissional como membro dos 

órgãos estatutários das pessoas colectivas (MOE), com as respetivas contribuições pagas a uma taxa 

de 34,75%, num período de 48 meses imediatamente anterior à data da cessação da atividade 

profissional de forma involuntária e satisfaça as restantes condições de atribuição.  

 

3. Se receber subsídio de desemprego durante um curso de formação profissional, tenho direito 

a menos dias de subsídio de desemprego? 

R: Podemos considerar 3 hipóteses 

Hipótese 1: 

Se durante o curso de formação não receber qualquer valor a título de bolsa de formação continua a 

receber o subsídio de desemprego durante o período de duração do curso, não havendo alteração do 

período de concessão do subsídio de desemprego. 

 

Hipótese 2: 

Se receber uma bolsa de formação e o valor da bolsa for igual ou superior ao valor do subsídio, há 

lugar à suspensão total do valor do subsídio de desemprego durante o período de duração do curso 

de formação, retomando o subsídio de desemprego após o termo do curso de formação e pelo 

período que faltava aquando do início do curso. 

 

Hipótese 3: 

Se o valor da bolsa de formação for inferior ao valor do subsídio de desemprego, há lugar à 

suspensão parcial do subsídio de desemprego, ou seja, o beneficiário, durante o período de duração 

do curso de formação, recebe a diferença entre o valor do subsídio e o valor da bolsa. 

O período de concessão do subsídio de desemprego a que o beneficiário teria direito após o termo do 

curso de formação é reduzido em função dos valores das prestações parciais de desemprego pagas 

durante a frequência do curso.  

Por exemplo: Um beneficiário, que recebia 20 euros diários de subsídio de desemprego, passou a 

receber 5 euros diários de subsídio por ter ido frequentar um curso de formação profissional, durante 

120 dias, em que lhe foi paga uma bolsa com o valor diário de 15 euros. Assim, dado que durante o 

período de duração do curso de formação recebeu 600 euros (120x5) de subsídio de desemprego, 

cujo valor corresponde a 30 dias de subsídio (600:20=30), após o termo do curso de formação são 

descontados 30 dias no período de duração do subsídio que faltava aquando do início do curso de 

formação. 

 

4. Os dias de subsídio de desemprego contam como dias em que descontei para a Segurança 

Social? 

Win7
Highlight

Win7
Highlight



Guia Prático – Subsídio de Desemprego  

 

ISS, I.P.  Pág. 35/41 

R: Sim. Os dias em que está a receber subsídio de desemprego também contam como dias em que 

descontou para a Segurança Social. Durante esse período, assume-se que os seus rendimentos são 

iguais ao valor da remuneração de referência com o limite de 8 vezes o IAS. 

 

No caso dos ex-pensionistas de invalidez, assume-se que os seus rendimentos são iguais ao valor do 

subsídio de desemprego.  

No caso de estar a frequentar um curso de formação profissional cuja bolsa é inferior ao valor da 

remuneração de referência, assume-se que os rendimentos são iguais à remuneração de referência 

menos o valor da bolsa.  

Atenção: Estes períodos de “registo de remunerações por equivalência à entrada de 

contribuições” quando está a receber subsídio de desemprego não contam para o prazo de garantia 

quando pedir novo subsídio de desemprego.  

 

5. Quando há cessação de um contrato de trabalho, quais são as obrigações da entidade 

empregadora e o que acontece se não cumprir? 

R: Ao terminar o contrato de trabalho, tem de entregar ao trabalhador a declaração comprovativa da 

situação de desemprego devidamente preenchida (no prazo de 5 dias a contar da data em que o 

trabalhador as pedir). 

Se não cumprir esta obrigação, pode pagar uma multa de 250,00 € a 2.000,00 € (ou metade destes 

valores se for uma empresa com 5 ou menos trabalhadores). 

 

6. O período em que estou a receber subsídio de doença conta para o cálculo do subsídio de 

desemprego? 

R: Os dias em que está a receber subsídio de doença também contam como dias em que descontou 

para a Segurança Social. Durante esse período, assume-se que os seus rendimentos são iguais ao 

valor da remuneração de referência. 

No entanto, se a baixa se verificar durante o contrato de trabalho e se entretanto ocorreu uma 

situação de desemprego e a baixa se prolongar por mais de 30 dias, tem de ser comunicada à 

Segurança Social e confirmada pelo Sistema de Verificação de Incapacidades para que lhe seja 

suspenso o prazo de 90 dias que têm para requerer o subsídio de desemprego, caso contrário, 

retoma-se a contagem dos 90 dias do prazo a partir do 31.º dia de doença. 

 

7. O que acontece se o contrato terminar por mútuo acordo mas a entidade empregadora 

ultrapassar o número de despedimentos permitidos (as quotas definidas)? 

R: O trabalhador tem à mesma direito ao subsídio de desemprego (ou ao subsídio social de 

desemprego inicial) mas a entidade empregadora é obrigada a pagar à Segurança Social o valor total 

do subsídio referente ao período inicial da prestação de desemprego. 

 

8. Quando o despedimento é por extinção do posto de trabalho o que é que as empresas têm 

de fazer para o trabalhador ter direito ao subsídio de desemprego? 

R: As empresas, depois de cumpridos os procedimentos previstos no Código de Trabalho, devem 

também preencher a Declaração de Situação de Desemprego (DSD) - (RP5044/2013-DGSS), e no 
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quadro 3 “Motivos de cessação do contrato de trabalho”, da “Iniciativa do empregador” assinalar o 

motivo n.º 3. 

Caso o empregador não efetue as comunicações previstas no artigo 369.º do Código do Trabalho, o 

despedimento é ilícito (art.º 384.º do Código do Trabalho), pelo que o trabalhador deve apresentar 

prova de que intentou ação judicial contra o empregador para que lhe seja atribuído o subsídio. 

 

9. Os valores que recebo da Segurança Social a título de subsídio de desemprego devem ser 

declarados para efeitos de IRS? 

R: Não, não necessita de declarar, para efeito de IRS, os valores recebidos a título de subsídio de 

desemprego 

 

10. Se um dos cônjuges estiver desempregado e o outro a trabalhar, mas entretanto este 

também vier a ficar desempregado, há direito à majoração do subsídio de desemprego 

desde a data em que o primeiro ficou desempregado? 

R: Não. A majoração do subsídio de desemprego só é devida desde a data em que ambos os 

beneficiários são titulares do subsídio de desemprego e desde que tenham filhos titulares de abono 

de família. Por exemplo, se um dos beneficiários já está a receber subsídio de desemprego em 1 de 

novembro de 2016 e o outro só começou a receber em 1 de janeiro de 2017, a majoração é devida 

desde 1 de janeiro de 2017, desde que o requerimento da majoração seja apresentado até 31-12-

2017.  

 

11. Nas situações em que ambos os cônjuges ou unidos de facto têm direito à majoração do 

subsídio de desemprego e cessa o subsídio de desemprego em relação a um deles, o outro 

mantém o direito à majoração do subsídio de desemprego?  

R: Sempre que um dos cônjuges ou uma das pessoas que vivam em união de facto deixe de receber 

subsídio de desemprego e lhe seja atribuído subsídio social de desemprego subsequente ou, 

continuando desempregado, não receba qualquer prestação social por essa eventualidade, o outro 

cônjuge ou pessoa que viva em união de facto, mantém o direito à majoração do subsídio de 

desemprego que está a receber. 

 

12. Como é que se faz o apuramento do período de concessão do subsídio de desemprego? 

R: Para apuramento do período de concessão do subsídio de desemprego temos de ter em 

consideração a idade do beneficiário à data do desemprego e o número de meses com registo de 

remunerações no período imediatamente anterior à data do desemprego.  

No entanto, o número de dias a conceder pode variar de acordo com a situação do beneficiário 

perante a segurança social em 31-03-2012. Ou seja, nas situações de desemprego ocorridas após 

01-04-2012 podem ser aplicados os períodos de concessão que estavam em vigor em 31-03-2012 ou 

os novos períodos de concessão que entraram em vigor em 01-04-2012 consoante os que forem 

mais favoráveis. 

Assim, aos beneficiários que, em 31-03-2012, tinham prazo de garantia para aceder ao subsídio de 

desemprego (em 31-03-2012 o prazo de garantia era de 450 dias), na primeira situação de 

Para apuramento do período de concessão do subsídio de desemprego temos de ter em 

consideração a idade do beneficiário à data do desemprego e o número de meses com registo de 

remunerações no período imediatamente anterior à data do desemprego. 
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desemprego subsidiada ocorrida após 1-04-2012, é garantido o período de concessão do subsídio a 

que teriam direito naquela data nos termos da legislação então em vigor (ver tabela publicada na 

pág. 17), desde que mais favorável.  

Exemplo1: Um beneficiário em 31-03-2012 tinha 29 anos de idade, 10 anos de descontos para a 

segurança social e respetivo prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego. 

Se tivesse ficado desempregado em 01-04-2012, teria direito a 360 dias de subsídio de desemprego 

mais 30 dias por cada grupo de 5 anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos (ver tabela 

publicada na pág. 17). No total teria direito a 420 dias de subsídio de desemprego. 

No entanto, caso a situação de desemprego se verificasse no ano de 2016, teríamos de verificar 

qual o regime mais favorável a aplicar ao beneficiário. 

Como em 2016, a idade do beneficiário é superior a 30 anos, pelo novo regime de proteção social do 

desemprego teria direito 420 dias de subsídio de desemprego mais 30 dias por cada grupo de 5 anos 

com registo de remunerações nos últimos 20 anos (ver tabela publicada na pág. 18). No total, teria 

direito a 480 dias de subsídio de desemprego. 

Neste caso, aplica-se o novo regime de proteção social do desemprego por ser mais favorável ao 

beneficiário.  

Exemplo 2: Um beneficiário, em 31-03-2012, tinha 33 anos de idade e 1 ano de descontos para a 

segurança social desde a última situação de desemprego subsidiado. Naquela data ainda não tinha 

prazo de garantia para aceder ao subsídio de desemprego (em 31-03-2012 o prazo de garantia era 

de 450 dias) e ficou desempregado pela primeira vez, após 1-04-2012, em setembro de 2015, tendo 

na data do desemprego 36 anos de idade e 4 anos de descontos desde a última situação de 

desemprego subsidiado.  

Como em 31-03-2012, o beneficiário não tinha prazo de garantia para acesso às prestações de 

desemprego, o período de concessão do subsídio de desemprego vai ser definido de acordo com o 

novo regime de proteção social de desemprego (ver tabela publicada na pág. 18). 

Neste caso o beneficiário teria direito a 420 dias de subsídio de desemprego. 

Neste exemplo, como o beneficiário tem apenas 4 anos de descontos desde a última situação de 

desemprego subsidiado, não tem direito a qualquer acréscimo ao período de concessão.  

 

13. Exemplos de como se calcula o valor do subsídio de desemprego.  

Para se encontrar o valor do Subsídio de Desemprego é necessário fazer os cálculo em 

três fases distintas: 

 

1.ª Fase 

1.º Passo 

Encontrar o total de remunerações declaradas dos primeiros 12 meses dos últimos 14 a 

contar do mês anterior àquele em que o beneficiário ficou desempregado, acrescido dos 

No entanto, caso a situação de desemprego se verificasse no ano de 2016, teríamos de verificar 

qual o regime mais favorável a aplicar ao beneficiário.
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subsídios de férias e de Natal declarados e devidos durante estes 12 meses (no máximo, um 

subsídio de férias e um subsídio de Natal). 

 

2.º Passo 

Encontrar a remuneração de referência que vai servir de base para cálculo do Subsídio 

de Desemprego 

RR= R/12 

 

3.º Passo 

Calcular o valor mensal do Subsídio de Desemprego 

A regra geral para cálculo do Subsídio de Desemprego é 65% da RR [n.º 1 do art.º 28.º do 

Dec. Lei 220/2006], sendo calculado na base de 30 dias por mês, logo: 

Valor do subsídio de Desemprego = 65% X RR 

 

4.º Passo 

 

Calcular o valor líquido da remuneração de referência 

VLRR = O valor líquido da remuneração de referência obtém-se pela dedução à 

remuneração de referência ilíquida do valor da taxa contributiva para Segurança Social a 

cargo do trabalhador e da taxa de retenção do IRS. 

v Contribuições para Segurança Social = 11% 

v Taxa do IRS = Taxa constante das tabelas de retenção de IRS de acordo com o valor 

líquido da remuneração de referência e agregado do beneficiário, em vigor à data em que 

foi requerida a prestação de desemprego. 

 5.º Passo 

Calcular 75% do valor líquido da remuneração de referência 

0,75 X VLRR. 

 

2.ª Fase 

Verificar os limites ao valor do Subsídio de Desemprego 

O valor do subsídio de desemprego, relativamente aos requerimentos apresentados a partir 

de 01-04-2012, não pode:  

1. Ser superior a duas vezes e meia do valor do IAS (1.053,30 €), nem inferior ao IAS 

(421,32 €); 

2. Ser superior a 75% da remuneração líquida de referência que lhe serviu de cálculo, sem 

prejuízo da garantia do montante mínimo do IAS ou do valor líquido da remuneração de 

referência se esta remuneração for inferior ao IAS; 

3. Em nenhuma circunstância, ser superior ao valor líquido da remuneração de referência 

que lhe serviu de cálculo. 

 

Exemplos de cálculos 
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Exemplo 1 

Um beneficiário com retribuição mensal de  300,00 € (tempo parcial) 

Um beneficiário com uma retribuição mensal de 300,00 € (tempo parcial), correspondendo a uma RR 

de 350,00 € [(300,00 € X 14) : 12], e no pressuposto de que é solteiro sem filhos (para efeitos de 

aplicação da tabela de IRS, aplicável em 2017, para cálculo do valor líquido da RR), temos: 

- Valor do IAS = 421,32 €. 

- Valor do Subsídio de Desemprego (SD) = 350,00 € X 0,65 = 227,50 €. 

- Valor Líquido Remuneração Referência (VLRR) = 311,50 €. 

VLRR = Remuneração de Referência – (contribuição para a Segurança Social (11%) + taxa 

de IRS aplicável (neste exemplo não se aplica)) = 350,00 € - 38,50 € = 311,50 €. 

- 75% do Valor Líquido Remuneração Referência = 311,50 € X 0,75 = 233,63 €. 

Neste caso, o beneficiário tem direito a uma prestação de desemprego no valor mensal de 311,50 € 

durante os primeiros 180 dias de concessão, sendo o subsídio reduzido em 10% a partir do 181.º dia. 

 

Exemplo 2 

Um beneficiário com retribuição mensal de 485,00 €  

Um beneficiário com uma retribuição mensal de 485,00 € correspondendo a uma RR de 565,83 € 

[(485,00 € X 14) : 12], e no pressuposto de que é solteiro sem filhos (para efeitos de aplicação da 

tabela de IRS, aplicável em 2017, para cálculo do valor líquido da RR), temos: 

- Valor do IAS = 421,32 €. 

- Valor do Subsídio de Desemprego (SD) = 565,83 € X 0,65 = 367,79 €.  

- Valor Líquido Remuneração Referência (VLRR) = 503,59 €. 

VLRR = Remuneração de Referência – (contribuição para a Segurança Social (11%) + taxa 

de IRS aplicável (neste exemplo não se aplica)) = 565,83 € - 62,24 € = 503,59 €. 

- 75% do Valor Líquido Remuneração Referência = 503,59 € X 0,75 = 377,69 €. 

Neste caso, o beneficiário tem direito a uma prestação de desemprego no valor mensal de  421,3 € 

(IAS) durante os primeiros 180 dias de concessão, sendo o subsídio reduzido em 10% a partir do 

181.º dia. 

 

Exemplo 3 

Um beneficiário com retribuição mensal de 550,00 €   

Um beneficiário com uma retribuição mensal de 550,00 € correspondendo a uma RR de 641,67 € 

[(550,00 € X 14) : 12], e no pressuposto de que é solteiro sem filhos (para efeitos de aplicação da 

tabela de IRS, aplicável em 2017, para cálculo do valor líquido da RR), temos: 

- Valor do IAS = 421,32 €. 

- Valor do Subsídio de Desemprego (SD) = 641,67 € X 0,65 = 417,10 €. 

- Valor Líquido Remuneração Referência (VLRR) = 539,01 €. 

VLRR = Remuneração de Referência – (contribuição para a Segurança Social (11%) + taxa 

de IRS aplicável (neste exemplo é de 5%)) = 641,67 € – (70,58 € +  32,08 €) = 539,01 €. 

- 75% do Valor Líquido Remuneração Referência = 539,01 € X 0,75 = 404,26€. 
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Neste caso, o beneficiário tem direito a uma prestação de desemprego no valor mensal de 421,32 €  

(IAS) durante os primeiros 180 dias de concessão, sendo o subsídio reduzido em 10% a partir do 

181.º dia. 

 

Exemplo 4 

Um beneficiário com retribuição mensal de 800,00 €   

Um beneficiário com uma retribuição mensal de 800,00 € correspondendo a uma RR de 933,33 € 

[(800,00 € X 14) : 12], e no pressuposto de que é solteiro sem filhos (para efeitos de aplicação da 

tabela de IRS, aplicável em 2017, para cálculo do valor líquido da RR), temos: 

- Valor do IAS = 421,32 €. 

- Valor do Subsídio de Desemprego (SD) = 933,33 € X 0,65 = 606,66 €. 

- Valor Líquido Remuneração Referência (VLRR) = 713,99 €. 

VLRR = Remuneração de Referência – (contribuição para a Segurança Social (11%) + taxa 

de IRS aplicável (neste exemplo é de 12,5%)) = 933,33 € – (102,67 € +  116,67 €) = 713,99 €. 

- 75% do Valor Líquido Remuneração Referência = 713,99 € X 0,75 = 535,49 €. 

Neste caso, o beneficiário tem direito a uma prestação de desemprego no valor mensal de 535,49 €, 

durante os primeiros 180 dias de concessão, sendo o subsídio reduzido em 10% a partir do 181.º dia. 

 

Exemplo 5 

Um beneficiário com retribuição mensal de 1.500,00 €  

Um beneficiário com uma retribuição mensal de 1.500,00 € correspondendo a uma RR de 1.750,00 € 

[(1.500,00 € X 14) : 12], e no pressuposto de que é solteiro sem filhos (para efeitos de aplicação da 

tabela de IRS, aplicável em 2017, para cálculo do valor líquido da RR), temos: 

- Valor do IAS = 421,32 €. 

- Valor do Subsídio de Desemprego (SD) = 1.750,00 € X 0,65 = 1.137,50 €. 

- Valor Líquido Remuneração Referência (VLRR) = 1.187,70 €. 

VLRR = Remuneração de Referência – (contribuição para a Segurança Social (11%) + taxa 

de IRS aplicável (neste exemplo é de 21,5%)) = 1.750,00 €– (192,50 € +  376,25 €) = 

1.181,25 €. 

- 75% do Valor Líquido Remuneração Referência = 1.181,25 € X 0,75 = 885,94 €. 

Neste caso, o beneficiário tem direito a uma prestação de desemprego no valor mensal de 885,94 € 

durante os primeiros 180 dias de concessão, sendo o subsídio reduzido em 10% a partir do 181.º dia. 

 

Exemplo 6 

Um beneficiário com retribuição mensal de 2.400,00 € 

Um beneficiário com uma retribuição mensal de 2.400,00 € correspondendo a uma RR de 2.800,00 € 

[(2.400,00 € X 14) : 12], e no pressuposto de que é solteiro sem filhos (para efeitos de aplicação da 

tabela de IRS, aplicável em 2017, para cálculo do valor líquido da RR), temos: 

- Valor do IAS = 421,32 €. 

- Valor do Subsídio de Desemprego (SD) = 2.800,00 € X 0,65 = 1.820,00 €. 

- Valor Líquido Remuneração Referência (VLRR) = 1.694,00 €. 
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VLRR = Remuneração de Referência – (contribuição para a Segurança Social (11%) + taxa 

de IRS aplicável (neste exemplo é de 28,5%)) = 2.800,00 € – (308,00 € +  798,00 €) = 

1.694,00 €. 

- 75% do Valor Líquido Remuneração Referência = 1.694,00 € X 0,75 = 1.270,50 €. 

Neste caso, como tanto o valor líquido da remuneração de referência como 75% desse valor são 

superiores a 2,5 IAS (valor máximo de subsídio de desemprego), o beneficiário tem direito a 1.053,30 

€ (2,5 do IAS), de subsídio de desemprego durante os primeiros 180 dias de concessão, sendo o 

subsídio reduzido em 10% a partir do 181.º dia. 

 

14. Quem emite o documento portátil U1 e o documento portátil U2? 

R: Em Portugal o documento portátil U1 e o documento portátil U2 são emitidos:  

-  No Continente, pelos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social;  

-  Na Região Autónoma da Madeira, pelo Instituto de Segurança Social da Madeira; 

-  Na Região Autónoma dos Açores, pelo Instituto da Segurança Social dos Açores. 

 

15. Estou em situação irregular em Portugal. No entanto trabalhei e descontei para a 

Segurança Social, posso requerer o subsídio de desemprego? 

R: Qualquer trabalhador que fique desempregado, para requerer o subsídio de desemprego tem de 

se inscrever no Serviço de Emprego da sua área de residência. 

Um cidadão estrangeiro, para se inscrever no Serviço de Emprego, tem de ter título válido de 

residência ou respetivo recibo de pedido de renovação ou outro título que lhe permita o exercício de 

atividade por conta de outrem. Se for refugiado ou apátrida deve ter um título válido de proteção 

temporária. 
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