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O presente diploma legal procede ao reforço da proteção social 

na eventualidade de desemprego.  

 

Majoração do valor mínimo do subsídio de desemprego 

 

• O montante mensal do subsídio de desemprego é majorado de 

forma a atingir o valor mínimo correspondente a 1,15 IAS (€ 

509,68 em 2022) nas situações em que as remunerações que 

serviram de base ao cálculo do subsídio de desemprego 

correspondam, pelo menos, ao valor da remuneração mínima 

mensal garantida, sem prejuízo dos limites dos montantes do 

subsídio de desemprego, 

 

Majoração do montante do subsídio de desemprego e dos 

subsídios por cessação de atividade 

 

• O montante diário do subsídio de desemprego é majorado em 

10 % quando, no mesmo agregado familiar, ambos os cônjuges 

ou pessoas que vivam em união de facto, ou o parente único no 

agregado monoparental, tenham filhos ou equiparados a cargo e 

sejam titulares de uma das seguintes prestações: 

a) Subsídio de desemprego; 

PROTEÇÃO SOCIAL NA 

EVENTUALIDADE DE 

DESEMPREGO 

Decreto-Lei n.º 119/2021, de 

16 de dezembro 

 

 

 

 

 

 

Majoração do valor 
mínimo do subsídio de 
desemprego, de forma a 
atingir, pelo menos, € 
509,68.  
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b) Subsídio por cessação de atividade; 

c) Subsídio por cessação de atividade profissional. 

 

◦ Considera-se agregado familiar monoparental, para efeitos do 

presente decreto-lei, o que é composto por titulares do abono de 

família para crianças e jovens e por mais uma única pessoa, 

parente ou afim em linha reta ascendente até ao 3.º grau, ou em 

linha colateral, maior até ao 3.º grau, adotante, tutor ou pessoa a 

quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou 

administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes 

para o efeito. 

 

• O titular do subsídio de desemprego tem ainda direito à 

majoração quando o seu cônjuge ou pessoa que com ele viva em 

união de facto se encontre em situação de desemprego não 

subsidiado e tenham filhos ou equiparados a cargo. 

 

◦ Considera -se em situação de desemprego a pessoa inscrita para 

procura de emprego no serviço público de emprego. 

 

• Quando os beneficiários sejam casados ou vivam em união de 

facto a majoração é de 10 % para cada um. 

 

• Sempre que o cônjuge ou pessoa que vive em união de facto 

deixe de ser titular de subsídio de desemprego e lhe seja atribuído 

subsídio social de desemprego subsequente, ou deixe de ser titular 

do subsídio por cessação de atividade ou de subsídio por cessação 

de atividade profissional e permaneça em situação de desemprego 

sem auferir qualquer prestação social por essa eventualidade, 

mantém -se a majoração do subsídio de desemprego em relação 

ao beneficiário desta prestação social. 

 

• A majoração do subsídio de desemprego aplica-se ainda aos 

beneficiários que, à data da entrada em vigor do presente diploma 

legal, se encontrem a receber essa prestação ou cujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direito à majoração 
quando o cônjuge do 
titular ou unido de facto 
se encontre em situação 
de desemprego não 
subsidiado e tenham 
filhos ou equiparados a 
cargo.  

 

Majoração de 10% para 
cada cônjuge ou unido de 
facto.  

 

Manutenção da 
majoração relativamente 
ao beneficiário que 
continua a receber o 
subsídio, quando o 
cônjuge ou unido de facto 
deixe de ser titular.  

 

Majoração aplicável aos 
beneficiários que se 
encontrem a receber o 

subsídio ou cujo 
requerimento esteja 
pendente de decisão.  

mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/


 

 

4 de janeiro de 2022 

LISBOA 

 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 

bind@bindrl.pt  

www.bindrl.pt   

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados,  

Sociedade de Advogados, SP, RL 

Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

 

requerimentos para a sua atribuição estejam pendentes de 

decisão por parte dos serviços competentes. 

 

• As disposições referidas aplicam-se igualmente aos beneficiários 

de: 

 

◦ Subsídio por cessação de atividade dos trabalhadores 

independentes e que prestam serviços maioritariamente a uma 

entidade contratante; e 

 

◦ Subsídio por cessação de atividade profissional dos trabalhadores 

independentes com atividade empresarial e dos membros dos 

órgãos estatutários das pessoas coletivas. 

 

O Decreto-Lei n.º 119/2021, de 16 de dezembro entra em vigor 

no dia seguinte ao da sua publicação, isto é, 17 de dezembro de 

2021 e produz efeitos no dia 1 de janeiro de 2022. 

 

 

O presente resumo não dispensa a consulta do texto integral do Decreto-Lei 

n.º 119/2021, de 16 de dezembro, não constituindo o mesmo 

aconselhamento jurídico.  

 

 

 

             Rui Esperança                                              Ana Gradim 
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beneficiários de subsídio 
por cessação de atividade 
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