
Actualização : 01/03/2017

Transferência das prestações de desemprego

Regra geral, para receber o subsídio de desemprego tem de permanecer no país que lhe paga essa prestação. Contudo, em determinadas condições, 

pode mudar-se para outro país da UE [Neste caso, os 28 Estados-Membros da UE + Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.]

[Neste caso, os 28 Estados-Membros da UE + Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.] para procurar trabalho e continuar a receber o subsídio de 

desemprego do país onde ficou desempregado.

Estadias de três meses no estrangeiro

Pode continuar a receber o subsídio de desemprego do país da UE onde trabalhou pela última vez durante um período de três meses, que pode se 

prorrogado até um máximo de seis meses, dependendo do organismo que paga essa prestação.

Apenas pode continuar a receber o subsídio de desemprego se:

• estiver em situação de desemprego completo (isto é, não em situação de desemprego parcial ou intermitente) e

• tiver direito a receber o subsídio de desemprego no país onde ficou desempregado

Antes da partida, deve:

• ter estado inscrito durante, pelo menos, quatro semanas, como desempregado à procura de emprego nos serviços de emprego do país onde 

ficou desempregado (existem exceções)

• requerer o formulário U2 (antigo formulário E 303), que autoriza a transferir prestações de desemprego, junto dos serviços de emprego do país 

que lhe paga o subsídio de emprego

A autorização só é válida para um país. Se pretender transferir as suas prestações de desemprego para outro país, tem de requerer outro 

formulário U2. Informe-se junto do seu centro de emprego sobre se tem de regressar ao país de origem para requerer uma nova autorização ou 

se o pode fazer à distância.

À chegada ao novo país, precisa de:

• se inscrever como candidato a emprego nos serviços de emprego desse país no prazo de sete dias a contar da data na qual deixou de estar 

disponível para os serviços de emprego do país de origem

• apresentar o formulário U2 (antigo formulário E 303) no momento da inscrição

• sujeitar-se aos controlos organizados pelos serviços de emprego do novo país, tal como se o seu subsídio de desemprego fosse pago nesse país

Aconselhamo-lo a informar-se sobre os seus direitos e deveres enquanto candidato a emprego no seu novo país, pois podem divergir bastante 

dos do país onde ficou desempregado.

Receberá exatamente o mesmo montante de subsídio, que lhe será depositado diretamente na sua conta bancária no país onde ficou desempregado.

Se deseja manter o direito a subsídio de desemprego, certifique-se de que regressa ao país que lhe paga essa prestação antes do dia em que 

esse direito expira.

Nota: os nacionais da Croácia poderão estar sujeitos a regras que restringem temporariamente o seu direito de trabalhar em determinados países da 

UE.

Estadias de mais de três meses no estrangeiro

Se pretender ficar mais de três meses no estrangeiro, terá que requerer uma prorrogação aos serviços de emprego do país onde ficou 

desempregado, indicando as razões do seu pedido. O prazo de três meses pode ser prorrogado até um máximo de seis meses.

Nem todos os países concedem prorrogações. Informe-se junto do serviços de emprego do seu país de origem se, e em que condições, pode 

beneficiar de uma prorrogação.

A maioria dos países que concedem prorrogações têm critérios claros para avaliar os pedidos. Podem, por exemplo, solicitar:

• comprovativos dos esforços encetados para encontrar emprego durante os primeiros três meses

• provas de que tem mais possibilidades de encontrar emprego no estrangeiro durante um período alargado

• informações sobre as oportunidades de emprego no mercado de trabalho do país de acolhimento



Deve solicitar a prorrogação antes do fim do período inicial de três meses, com a maior antecedência possível.

Igualdade de tratamento

Quando procura trabalho no estrangeiro, tem os mesmos direitos que os nacionais do país onde se encontra no que diz respeito a:

• acesso a trabalho

• apoio dos serviços de emprego

• apoio financeiro para o ajudar a encontrar trabalho

O novo país poderá aguardar até que tenha criado um vínculo genuíno com o mercado de trabalho local antes de lhe conceder determinados 

tipos de apoio financeiro para o ajudar a encontrar emprego, como a concessão de empréstimos a baixo juro para pessoas desempregadas que 

desejem lançar-se por conta própria. Permanecer no país e procurar trabalho durante um período de tempo razoável pode ser considerado um 

vínculo genuíno.

Perguntas frequentes 

Perguntas frequentes - Transferência das prestações de desemprego

Legislação da UE 

• Decisão judicial da UE - O direito de residência de quem procura trabalho

• Regulamento da UE relativo à coordenação dos sistemas de segurança social

Precisa de mais informações sobre as regras em vigor num determinado país? 

Contacte a administração nacional competente 

Precisa de ajuda dos serviços de assistência? 

• Advertência jurídica

• Material promocional

• Versão para impressão

• Cookies

• Contactos



Actualização : 18/01/2017

Perguntas frequentes - Transferência das prestações de desemprego

• O que devo fazer para não perder o subsídio de desemprego se for para outro país da UE procurar 

trabalho?

Após ter estado quatro semanas inscrito como desempregado, deve solicitar o documento U2 no país onde ficou desempregado. Esse 

documento permite-lhe continuar a receber o subsídio de desemprego enquanto procura trabalho noutro país.

No novo país, deve apresentar o documento U2 preenchido ao serviço nacional de emprego e inscrever-se no centro de emprego local. Para não 

perder quaisquer direitos, deve fazê-lo no prazo de sete dias a contar da data em que deixou de estar à disposição dos serviços de 

emprego do país onde ficou desempregado.

• Quando devo solicitar a prorrogação da transferência do meu subsídio de desemprego?

Para garantir que não perde quaisquer prestações de desemprego, convém solicitar essa prorrogação o mais cedo possível e, obrigatoriamente, 

antes do final do primeiro período de três meses.

• Sou polaco e estou à procura de emprego no Reino Unido. Tenho direito a beneficiar da assistência do 

centro de emprego local, ainda que nunca tenha trabalhado nem residido no Reino Unido?

SIM — Enquanto cidadão da UE, tem o mesmo direito que os cidadãos britânicos a procurar emprego e a obter apoio do serviço de emprego do 

Reino Unido.

Precisa de mais informações sobre as regras em vigor num determinado país? 

Contacte a administração nacional competente 

Precisa de ajuda dos serviços de assistência? 

• Advertência jurídica

• Material promocional

• Versão para impressão

• Cookies

• Contactos
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Se não encontrar trabalho

Se regressar ao país de origem mais cedo do que o indicado no documento U2

Se regressar ao país que lhe paga o subsídio de desemprego antes do final do período indicado no documento U2, continuará a receber o subsídio que 

lhe é devido. O tempo durante o qual tem direito a receber esse subsídio e o seu montante total não sofrerão alterações.

Exemplo

Tem direito a 8 meses de subsídio de desemprego no país onde ficou desempregado. Nesse país recebeu 2 meses de subsídio, depois mais 2 

meses de subsídio no estrangeiro. Ainda tem direito a 4 meses de subsídio quando regressar ao país de origem.

Se não encontrar trabalho no primeiro país para onde se deslocou, pode continuar a procurar noutro país. Se desejar continuar a receber o subsídio 

de desemprego enquanto está no estrangeiro, deve:

• solicitar o documento U2 (antigo formulário E 303) - autorização para transferir as suas prestações de desemprego - aos serviços de emprego 

do país onde ficou desempregado;

Pergunte no seu atual centro de emprego se tem de regressar ao país de origem para requerer esta nova autorização ou se o pode fazer à 

distância.

• sujeitar-se aos controlos organizados pelos serviços de emprego do país para onde se deslocou, tal como se o seu subsídio de desemprego 

fosse pago pelo mesmo.

A duração total da sua estadia no estrangeiro (ou seja, nos vários países) não pode exceder 3 meses, mas é possível solicitar a prorrogação desse 

período inicial por mais 3 meses.

Se permanecer no estrangeiro durante mais tempo do que o indicado no documento U2

Se permanecer mais do que 3 meses noutro país sem encontrar trabalho e sem obter a prorrogação desse período, perderá o direito ao subsídio 

de desemprego. Assim, para ter novamente direito ao subsídio de desemprego, poderá ter de voltar a trabalhar durante um tempo mínimo.

Caso considere que não pode regressar ao país onde ficou desempregado dentro do período de 3 meses, deve contactar os serviços de emprego 

desse país antes do fim desse período e solicitar a prorrogação do mesmo.

Essa prorrogação deve ser solicitada com a maior antecedência possível, antes do fim do período inicial de 3 meses.

Experiência pessoal

Certifique-se de que solicita a prorrogação do período inicial em tempo útil

Ramón, espanhol, resolveu ir para a Hungria e levou consigo um documento U2 (antigo formulário E 303) para poder continuar a receber o 

subsídio de desemprego durante a sua estadia no estrangeiro. Para poder ir a uma entrevista de emprego importante, acabou por prolongar um 

pouco a sua estadia. Quando regressou a Espanha, o período de 3 meses tinha passado e tinha perdido o direito ao subsídio de desemprego.

Para evitar encontrar-se nesta situação, deve solicitar a prorrogação do período inicial de 3 meses aos serviços de emprego competentes antes 

do final do mesmo. Estes poderão conceder-lhe a prorrogação e pagar-lhe o subsídio durante mais 3 meses enquanto procura trabalho no 

estrangeiro. Caso não tenha recebido uma resposta ou tenha dúvidas quanto à obtenção da prorrogação, o melhor que tem a fazer é regressar 

ao país de origem antes do final do período de 3 meses.

Se regressar ao país de origem ou solicitar uma prorrogação após o final do período inicial de 3 meses, arrisca-se a perder o direito ao subsídio, 

tal como aconteceu a Ramón.

Mesmo que não esteja a receber subsídio de desemprego, não pode ser forçado a abandonar o país para o qual se deslocou desde que possa provar 

que continua à procura de trabalho e que tem boas hipóteses de encontrar um.

Guarde cópias das suas candidaturas a emprego, dos convites para entrevistas e de quaisquer outras respostas.

Se pedir o subsídio de desemprego após trabalhar no estrangeiro

Se perder o emprego, regra geral, deve pedir o subsídio de desemprego no país onde trabalhou pela última vez.



Se durante o último período em que trabalhou em regime de assalariado ou de trabalhador independente foi um trabalhador transfronteiriço (ou seja, 

morava num país da UE diferente do país onde trabalhava e regressava a casa, pelo menos, uma vez por semana), deverá requerer o subsídio de 

desemprego no país onde reside, com base nos períodos de trabalho no estrangeiro. Para tal, tem de solicitar o documento U1 (antigo formulário E 

301) no país onde trabalhou pela última vez.

Se durante o último período em que trabalhou em regime de assalariado ou de trabalhador independente estava a residir num país da UE diferente do 

país onde trabalhava e regressava a casa menos de uma vez por semana, poderá requerer o subsídio de desemprego tanto no país de residência 

como no país onde trabalhou pela última vez. Se regressar ao seu país de residência, tem de solicitar o documento U1 (antigo formulário E 301) no 

país onde trabalhou pela última vez.

Na ausência do documento, a entidade que está a tratar o seu pedido pode obter diretamente as informações necessárias junto das autoridades dos 

outros países. Mas se tiver o documento U1 o seu pedido será, provavelmente, tratado com maior rapidez.

Para se informar sobre o direito ao subsídio de desemprego, é aconselhável contactar os serviços de emprego do país onde pretende requerer esse 

subsídio.

Documentos necessários

• Documento U1 (antigo formulário E 301): declaração dos períodos a serem tidos em conta para a concessão das prestações de desemprego

Este documento deve ser obtido junto dos serviços de emprego do último país (ou países) onde trabalhou e apresentado aos serviços de emprego do 

país onde deseja requerer o subsídio de desemprego.

• Documento U2 (antigo formulário E 303): autorização para transferir as prestações de desemprego para outro país

Este documento deve ser obtido junto dos serviços de emprego do país onde ficou desempregado e apresentado aos serviços de emprego do país 

onde está à procura de trabalho para que possa ser registado como candidato a emprego no mesmo.

Perguntas frequentes 

Perguntas frequentes - Se não encontrar trabalho

Legislação da UE 

• Decisão judicial da UE - O direito de residência de quem procura trabalho

• Regulamento da UE relativo à coordenação dos sistemas de segurança social

Precisa de mais informações sobre as regras em vigor num determinado país? 

Contacte a administração nacional competente 

Precisa de ajuda dos serviços de assistência? 

• Advertência jurídica

• Material promocional

• Versão para impressão

• Cookies

• Contactos
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Ficar desempregado noutro país da UE

Se ficar desempregado noutro país da UE [Neste caso, os 28 Estados-Membros + a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça]

[Neste caso, os 28 Estados-Membros + a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça], o país que lhe deve pagar o subsídio de desemprego é 

determinado em função da sua situação laboral e do seu local de residência, não da sua nacionalidade.

O que fazer se ficar desempregado e...

Viver e trabalhar no estrangeiro

Pretende permanecer no país de acolhimento?

Se ficar desempregado e optar por continuar a residir no país da UE [Neste caso, os 28 Estados-Membros + a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a 

Suíça]

[Neste caso, os 28 Estados-Membros + a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça] onde trabalhava, deve solicitar o subsídio de desemprego 

nesse país.

Inscreva-se como candidato a emprego no serviço nacional de emprego. Será tratado da mesma forma que os cidadãos desse país.

Preste especial atenção aos seguintes aspetos:

• período de trabalho exigido para ter direito a subsídio de desemprego (prazo de garantia)

• taxas aplicáveis ao cálculo do subsídio

• duração do subsídio

Se necessitar de apresentar provas dos períodos em que esteve empregado e coberto pela segurança social noutro país, pode ter que requerer o 

formulário U1 (que substituiu o formulário E 301) no país em que trabalhou anteriormente.

Mesmo se não apresentar o formulário U1, o serviço que trata do seu pedido pode obter as informações necessárias diretamente junto das 

autoridades do outro país. No entanto, o formulário pode acelerar os trâmites.

Prefere regressar ao seu país de origem?

Se, após perder o emprego, decidir regressar ao país de origem, deve contactar o respetivo serviço nacional de emprego para se informar se continua 

a ter direito ao subsídio de desemprego apesar do tempo que passou no estrangeiro.

Em caso afirmativo, terá de:

• se inscrever como candidato a emprego no seu país

• requerer um formulário U1 (antigo formulário E 301) no país onde trabalhou pela última vez

Mesmo se não apresentar o formulário U1, o serviço que trata do seu pedido pode obter as informações necessárias diretamente junto das 

autoridades do outro país. No entanto, o formulário pode acelerar os trâmites.

Se não tiver direito ao subsídio no seu país de origem, pode solicitar uma autorização para transferir o subsídio de desemprego do país onde 

ficou desempregado:

• para o seu país de origem ou

• para qualquer outro país onde pretenda procurar trabalho

Regra geral, o subsídio de desemprego pode ser transferido por um período de três meses, que pode ser prorrogado até um máximo de seis meses.

Estiver destacado no estrangeiro por um período curto (inferior a dois anos)

Se escolher continuar a estar coberto no país a partir do qual foi destacado, o seu subsídio de desemprego ser-l he-á pago nesse país.

Nesse caso, deve inscrever-se como candidato a emprego nos serviços de emprego desse país.

For funcionário público e estiver em comissão de serviço no estrangeiro

Se estiver em situação de desemprego total, pode optar por receber o subsídio de desemprego quer no país da UE [Neste caso, os 28 Estados-

Membros + a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça]

[Neste caso, os 28 Estados-Membros + a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça] para onde foi destacado em comissão de serviço quer no seu 

próprio país, inscrevendo-se no respetivo serviço de emprego.

• Se decidir requerer o subsídio de desemprego no país para onde foi destacado, solicite ao serviço nacional de emprego do seu país de 

origem um formulário U1 (antigo formulário E 301). 



O referido formulário mostra os períodos a ter em conta no cálculo do subsídio de desemprego. Apresente-o ao serviço nacional de emprego do 

país onde deseja requerer o subsídio.

Mesmo se não apresentar o formulário U1, o serviço que trata do seu pedido pode obter as informações necessárias diretamente junto das 

autoridades do outro país. No entanto, o formulário pode acelerar os trâmites.

• Se decidir requerer o subsídio de desemprego no seu país de origem, então terá de regressar ao mesmo.

O subsídio de desemprego a que tem direito será calculado em conformidade com as regras do país onde se inscrever como candidato a emprego, 

tendo em conta os períodos em que tenha eventualmente trabalhado no estrangeiro.

Experiência pessoal

Pense bem antes de se inscrever como candidato a emprego

Mirko, de nacionalidade alemã, trabalhava na Irlanda como funcionário público do seu país quando perdeu o emprego. Podia ter regressado à 

Alemanha e inscrever-se como candidato a emprego nesse país. Mas, decidiu permanecer na Irlanda e receber o subsídio de desemprego neste 

país.

Mirko estava à espera de receber um subsídio equivalente a cerca de 67 % do seu salário diário médio, como é costume na Alemanha. Mas, na 

Irlanda, o subsídio de desemprego não se baseia nos salários anteriores. Mirko ficou espantado quando soube que apenas tinha direito a um 

montante fixo de 204,3 euros por semana.

Trabalhar num país e viver noutro (trabalhador transfronteiriço)

Se é trabalhador transfronteiriço, seja como por conta de outrem ou por conta própria, e ficou sem trabalho, só pode requerer o subsídio de 

desemprego no país onde reside.

Exceção

Se, durante o último período como trabalhador transfronteiriço, regressava a casa menos de uma vez por semana, pode escolher onde 

requerer o subsídio de desemprego (país de residência habitual ou país onde trabalhou pela última vez).

Esta é a norma aplicável desde 1 de maio de 2010, pelo que alguns centros de emprego podem ainda não estar ao corrente da mesma. Se tiver 

problemas com o pagamento do subsídio de desemprego no estrangeiro, contacte os nossos serviços de assistência .

Montante

O seu direito a receber um subsídio de desemprego, bem como a determinação do respetivo montante, dependerão das regras do país onde reside e 

do tempo em que trabalhou no estrangeiro.

Solicite às autoridades do país (ou países) onde trabalhou um formulário U1 (antigo formulário E301), que indique os períodos a ter em conta para o 

cálculo do subsídio de desemprego.

Envie o formulário ao serviço nacional de emprego do país onde pretende requerer o subsídio, a fim de que este possa ter em conta os períodos de 

cobertura de segurança social ou de emprego noutros países.

Mesmo que não apresente o formulário U1, o serviço que trata do seu pedido pode obter as informações necessárias diretamente junto das 

autoridades do outro país. No entanto, o formulário pode acelerar os trâmites.

Precisa de ajuda para encontrar trabalho?

Se necessitar de ajuda para encontrar trabalho no país onde ficou desempregado, pode inscrever-se como candidato a emprego no serviço nacional 

de emprego desse país. Para o efeito, terá de satisfazer os requisitos dos dois países: o país onde reside (que lhe paga o subsídio) e o país onde 

trabalhou pela última vez (onde está também à procura de emprego).

O mais importante é satisfazer os requisitos do país onde está a viver. Caso contrário, o seu subsídio pode ser afetado.

Experiência pessoal

Informe-se sobre onde pode requerer o subsídio de desemprego

Arthur, de nacionalidade alemã, ficou desempregado em 2008 e mudou-se imediatamente a seguir para a Hungria para trabalhar. Conseguiu um 

contrato de trabalho por um ano em Budapeste, mas manteve a sua residência na Alemanha, onde regressava com regularidade.

Quando voltou a perder o emprego, Arthur poderia ter requerido o subsídio de desemprego na Hungria. No entanto, decidiu regressar à 

Alemanha, onde não teve qualquer dificuldade para receber o subsídio de desemprego.



País diferente, prestações sociais diferentes

Cada país tem as suas próprias regras em matéria de subsídio de desemprego: num país poderá ter direito a subsídio de desemprego durante 24 

meses e noutro apenas durante 12 meses.

Vale a pena comparar os subsídios pagos em cada país. Preste especial atenção aos seguintes aspetos:

• aos prazos de garantia

• às taxas aplicáveis ao cálculo do subsídio

• à duração do subsídio

Informe-se sobre as prestações de desemprego no país responsável pelo respetivo pagamento:

Selecione o país:

* Informação ainda não enviada pelas autoridades nacionais

Mudar para outro país da UE para procurar emprego

Em determinadas condições, pode transferir o subsídio de desemprego para outro país da UE enquanto procura trabalho nesse país. Regra geral, os 

subsídios de desemprego podem ser transferidos por um período de três meses, que pode ser prorrogado até um período máximo de seis meses.

Perguntas frequentes 

Perguntas frequentes - Ficar desempregado noutro país da UE

Legislação da UE 

• Regulamento da UE relativo à coordenação dos sistemas de segurança social

• Coordenação dos sistemas de segurança social

Precisa de mais informações sobre as regras em vigor num determinado país? 

Contacte a administração nacional competente 

Precisa de ajuda dos serviços de assistência? 

• Advertência jurídica

• Material promocional

• Versão para impressão

• Cookies

• Contactos


