
 

 

N/Ref. 104/14                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2014 

 
Assunto: INÍCIO AO ACESSO AO SUBSÍDIO DE DESEMPREGO A PARTIR DE JANEIRO DE 2015  
REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO SOCIAL NA EVENTUALIDADE DE DESEMPREGO DOS 
TRABALHADORES INDEPENDENTES. 
 
 
Caro Associado, 
 

Reveja esta legislação referente aos Trabalhadores Independentes! 
 

Relembramos a publicação do Decreto-Lei n.º 12/2013, de 25 de Janeiro, que vem estabelecer 

no âmbito do sistema previdencial, o regime jurídico de proteção social na eventualidade de 

desemprego dos trabalhadores independentes com atividade empresarial e dos membros dos 

órgãos estatutários das pessoas coletivas. 

 

Assim, é considerado desemprego toda a situação de perda de rendimentos decorrente de 

encerramento de empresa ou de cessação de atividade profissional de forma involuntária do 

beneficiário com capacidade e disponibilidade para o trabalho e inscrito para emprego no 

centro de emprego. 

 

Deste modo, a proteção social abrange: 

a) Os trabalhadores independentes com atividade empresarial; 

b) Os membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas que exerçam funções de 

gerência ou de administração. 

 

No âmbito da alínea a), encontram-se enquadrados no respetivo regime os trabalhadores que 

sejam: 

a) Empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício de 

qualquer atividade comercial ou industrial; 

b) Titulares de estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada; 

c) Cônjuges dos trabalhadores independentes referidos nas alíneas anteriores que com 

eles exercem efetiva atividade profissional com caráter de regularidade e 

permanência. 

 



 

 

Chamamos a sua atenção, que pelo presente diploma, não são abrangidos pela proteção social 

os produtores agrícolas que exerçam efetiva atividade profissional na exploração agrícola e 

respetivos cônjuges, que exerçam efetiva e regularmente atividade na exploração, como tal 

enquadrados no respetivo regime. 

 

A proteção social destes beneficiários efetiva-se mediante a atribuição do subsídio por 

cessação de atividade profissional e do subsídio parcial por cessação de atividade profissional, 

que visam compensar a perda de rendimentos dos trabalhadores independentes com 

atividade empresarial, assim como dos gerentes e dos administradores das pessoas coletivas, 

em consequência da cessação de atividade profissional por motivos justificados que 

determinam o encerramento da empresa. 

 

O encerramento da empresa ou a cessação da atividade profissional considera-se involuntário 

sempre que decorra das situações mencionadas no art. 6.º do presente diploma. 

 

O reconhecimento do direito aos subsídios por cessação de atividade profissional depende do 

preenchimento cumulativo das seguintes condições: 

a) Encerramento da empresa ou cessação da atividade profissional de forma involuntária. 

No caso de membros de órgãos estatutários, devem ainda comprovar a cessação do 

respetivo enquadramento; 

b) Cumprimento do prazo de garantia; 

c) Situação regularizada perante a segurança social, do próprio e da empresa; 

d) Perda de rendimentos que determine a cessação da atividade; 

e) Inscrição no centro de emprego da área da residência, para efeitos de emprego.  

 

Não é reconhecido o direito aos subsídios aos beneficiários que à data do encerramento da 

empresa ou cessação da atividade profissional de forma involuntária tenham idade legal de 

acesso à pensão de velhice, desde que se encontre cumprido o respetivo prazo de garantia. 

Para efeitos de data de cessação de atividade, considera-se o dia imediatamente subsequente 

àquele em que se verificou o encerramento da empresa ou a cessação da atividade 

profissional de forma involuntária. 

 



 

 

Para que os beneficiários possam ter acesso ao subsídio de desemprego terão de ter 

começado a descontar a taxa contributiva que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2013, de 

34,75% (23,75% para a empresa e 11% para o gerente/administrador). 

 

O prazo de garantia é de 720 dias de exercício de atividade profissional, com o 

correspondente registo de remunerações num período de 48 meses imediatamente anterior à 

data da cessação de atividade. 

 

Para os beneficiários que iniciaram os descontos com a nova taxa a partir de Janeiro de 2013, 

poderão ter acesso ao subsídio de desemprego a partir de Janeiro de 2015, se os requisitos 

estiverem preenchidos! 

 

O presente decreto-lei entrou em vigor a 11  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura 

que poderá consular em www.dre.pt, ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1410264870.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1410264870.pdf

