
 

 

N/Ref.62/12                       Angra do Heroísmo, Março de 2012 

 

Assunto: REGIME TRANSITÓRIO E EXCEPCIONAL DE APOIO AOS DESEMPREGADOS COM 

FILHOS A CARGO 

 
 

Caro Associado, 

 

Mantenha-se a par das alterações temporárias à atribuição do subsídio do 

desemprego! 
 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto–Lei n.º 64/2012, de 15 de Março, que 

vem estabelecer um regime transitório excepcional de apoio aos desempregados com filhos a 

cargo e procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 68/2009, de 20 de Março, pela Lei n.º 5/2010, de 5 de Maio, e pelo 

Decreto-Lei n.º 72/2010, de 18 de Junho. 

 

Devido à realidade económica e financeira do país, com o presente diploma procede-se à 

majoração temporária de 10% do montante do subsídio de desemprego nas situações em 

que ambos os membros do casal sejam titulares de subsídio de desemprego e tenham filhos a 

cargo, abrangendo esta medida igualmente as famílias monoparentais. 

 

Verifica-se a redução de 450 para 360 dias o prazo de garantia para o subsídio de desemprego, 

de modo a alargar a protecção aos beneficiários com menores carreiras contributivas. 

 

Com a publicação do presente diploma, o montante diário do subsídio de desemprego 

calculado nos termos dos artigos 28.º e 29.º do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro, 

é majorado em 10% nas seguintes situações: 

 

a) Quando no mesmo agregado familiar ambos os cônjuges ou pessoas que vivam em 

união de facto sejam titulares do subsídio de desemprego e tenham filhos ou 

equiparados a cargo; 

b) Quando no agregado monoparental o parente único seja titular do subsídio de 

desemprego e não aufira pensão de alimentos decretada ou homologada pelo 

tribunal. 

 

A majoração acima mencionada, depende de requerimento e da prova das condições de 

atribuição. 

 

O supra mencionado, aplica-se de igual modo aos beneficiários: 

a) Que se encontrem a receber subsídio de desemprego à data da entrada em vigor do 

presente decreto-lei; 

b) Cujos requerimento para atribuição de subsídio de desemprego estejam dependentes 

de decisão por parte dos serviços competentes; 

c) Que apresentem o requerimento para atribuição do subsídio de desemprego durante 

o período de vigência da norma. 

 



 

 

Com a presente publicação, verifica-se a alteração do n.º 9 do art. 9.º do Decreto-Lei n.º 

220/2006, de 3 de Novembro, em que para efeitos de desemprego involuntário por iniciativa 

do empregador, presume-se como desemprego involuntário, nas seguintes situações: 

 

a) O fundamento invocado pelo empregador não constitua justa causa de despedimento 

por facto imputável ao trabalhador ou, constituindo, desde que o trabalhador faça 

prova de propositura de acção judicial contra o empregador; 

b) O empregador efectue despedimento sem cumprimento das formalidades previstas no 

Código do Trabalho, desde que o trabalhador faça prova da propositura de acção 

judicial contra o empregador. 

 

Consideram-se desemprego involuntário, as situações de cessação do contrato de trabalho por 

acordo, que se integrem numa redução de efectivos, 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.  

 

Para efeitos do presente diploma, considera-se a empresa em reestruturação aquela que assim 

for declarada para os efeitos previstos no presente decreto-lei através de despacho favorável 

do membro do Governo responsável pela área do emprego, consultados os Ministérios da 

Economia e do Emprego, e da Solidariedade e da Segurança Social, após apresentação do 

projecto que demonstre inequivocamente que a dimensão da reestruturação da empresa, 

necessária à sua viabilidade económica e financeira, determina a necessidade de ultrapassar os 

limites quantitativos fixados no n.º 4 do presente artigo. 

 

Quanto à procura activa de emprego, conforme n.º 3, do art. 12.º, as medidas activas de 

emprego, devem ser adequadas ao candidato a emprego, considerando nomeadamente, as 

suas aptidões físicas, habilitações escolares, formação profissional, competências e 

experiências profissionais, ainda que se situem em sector de actividade ou profissão distinta 

da ocupação anterior ao momento do desemprego. 

 

Relativamente ao prazo de garantia para a atribuição do subsídio de desemprego, este foi 

reduzido para 360 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de 

remunerações, num período de 24 meses imediatamente anterior à data do desemprego 

 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de Abril de 2012, salvo o mencionado no n.º 1 

do Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro, na redacção dada pelo presente diploma, 

referente ao prazo de garantia, que só produz efeitos a partir de 1 de Julho de 2012. 

 

A majoração do montante do subsídio de desemprego, vigorará até 31 de Dezembro de 2012. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma legar, que pode consultar em 

www.dre.pt ou no site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1332444904.pdf . 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 



 

 

 


