
 

 
 

N/REF. 70/06       Angra do Heroísmo, Dezembro de 2006 

 

Assunto: Subsídio de desemprego 

 

Exmo.(s) Associado(s), 

 
Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a(s) a publicação do Decreto-Lei n.º 220/2006, 

de 3 de Novembro, que estabelece o quadro legal da reparação da eventualidade de 

desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, e vem alterar as regras de acesso 

do trabalhador ao subsídio de desemprego em casos de cessação do contrato de 

trabalho por mútuo acordo. 

 

O diploma supra mencionado faz referência sobre quem tem direito às prestações do 

subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, em caso de cessação de 

contrato de trabalho por forma involuntária. 

 

Conforme arts. 9º e 10.º do presente decreto-lei, considera-se desemprego 

involuntário, entre outras, as situações de cessação de contrato de trabalho por mútuo 

acordo, que façam parte de um processo de redução de efectivos, quer por motivo de 

reestruturação, viabilização ou recuperação da empresa, quer por a empresa se 

encontrar em situação económica difícil, independentemente da sua dimensão. 

 

Além destas são ainda consideradas as cessações do contrato de trabalho por mútuo 

acordo para obtenção de subsídio de desemprego, em que têm por fundamento 

motivos que permitam o recurso ao despedimento colectivo ou por extinção do posto 

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

abrangidos.  

No caso das empresas que empreguem até 250 trabalhadores, são consideradas as 

cessações de contrato de trabalho até 3 trabalhadores inclusive, ou até 25% do quadro 

de pessoal, em cada triénio. 

 

No caso das empresas que empreguem mais de 250 trabalhadores, são consideradas 

as cessações de contrato de trabalho até 62 trabalhadores inclusive, ou até 20% do 

quadro de pessoal, com um limite máximo até 80 trabalhadores em cada triénio. 

 



O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007. 

 

O regime previsto para a cessação de contrato de trabalho por mútuo acordo entrou 

em vigor a 4 de Novembro do corrente ano. 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

A Direcção. 
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