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Neste caso, é quanto a entidade empregadora declarou à Segurança Social que lhe pagou em média 

por dia nos primeiros 12 meses dos últimos 14 (a contar do mês anterior àquele em que ficou 

desemprego). 

 

Trabalho socialmente necessário 

Atividades com fins sociais e de interesse coletivo promovidas por entidades públicas ou privadas 

sem fins lucrativos. 

As pessoas que estão a receber subsídio de desemprego podem ser chamadas pelo Serviço de 

Emprego para realizar este tipo de atividades, recebendo em acréscimo ao valor da prestação de 

desemprego, uma bolsa mensal complementar no valor de 20% do Indexante dos Apoios Sociais 

(IAS).  

 

Valor líquido da remuneração de referência 

Remuneração de referência menos os descontos para a Segurança Social e o IRS. 

 

Cessação por mútuo acordo. 

Consideram-se como desemprego involuntário as situações de cessação do contrato de 

trabalho por mútuo acordo que se integrem num processo de redução de trabalhadores, quer por 

motivo de reestruturação, viabilização ou recuperação da empresa, quer ainda por a empresa se 

encontrar em situação económica difícil, independentemente da sua dimensão. 

 

Neste âmbito, consideram-se as cessações de contratos de trabalho por acordo promovidas 

por empresas: 

 Em processo especial de recuperação, previsto no Código da Insolvência e Recuperação da 

Empresa ou em procedimento extrajudicial de conciliação; 

 Declaradas em situação económica difícil nos termos do D.L. 353-H/77, de 29-08; 

 Em reestruturação, em setor assim declarado em diploma próprio, nos termos do D.L. 251/86, 

de 25-08, e n.º 1 do art.º 5.º do D.L. 206/87, de 16-05; 

 Em reestruturação assim declaradas por Despacho do Ministro responsável pela área do 

emprego; 

 Com fundamento em motivos que permitam o recurso ao despedimento coletivo ou extinção 

do posto de trabalho, tendo em conta a dimensão da empresa e o número de trabalhadores 

abrangidos.  

 

Para além das situações atrás referidas, consideram-se, ainda, como desemprego involuntário as 

situações de cessação de contrato de trabalho por acordo que visem o reforço da qualificação e da 

capacidade técnica das empresas e não determinem a diminuição do nível de emprego.  

A manutenção do nível de emprego tem de se verificar até ao final do mês seguinte ao da cessação 

do contrato de trabalho e considera-se assegurada desde que seja contratado um novo trabalhador, 

mediante contrato sem termo a tempo completo, para posto de trabalho a que corresponda o 

Cessação por mútuo acordo.

Neste âmbito, consideram-se as cessações de contratos de trabalho por acordo promovidas 

por empresas:
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exercício de atividade de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou que 

pressuponha uma especial qualificação.

 

Qual o número de despedimentos permitidos (quotas definidas) por mútuo acordo 

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 

 

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 

Qual o número de despedimentos permitidos (quotas definidas) por mútuo acordo

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

cessação do contrato de trabalho por acordo, com fun


