
 

 

N/Ref. 74/17                    Angra do Heroísmo, Julho de 2017 

 

Assunto: PROGRAMA ESPECIAL DE APOIO SOCIAL PARA A ILHA TERCEIRA 

 

Caro Associado, 

 

Foi publicado o Decreto Regulamentar n.º 5/2017 de 19 de junho publicado no Diário da 

República, I série, nº 116, de 19 de junho de 2017, que veio proceder à regulamentação da Lei 

n.º 9/2016, de 4 de abril, publicada no Diário da República, I série, n.º 65, de 4 de abril de 

2016, que vem instituir um regime especial e transitório de facilitação do acesso, majoração de 

valor e prolongamento da duração de apoios sociais nos concelhos de Praia da Vitória e Angra 

do Heroísmo, aplicando-se apenas aos cidadãos residentes nos referidos concelhos à data da 

publicação deste diploma.  

O presente decreto regulamentar aplica-se aos requerentes de subsídio de desemprego, de 

subsídio social de desemprego, de abono de família para crianças e jovens, de abono de família 

pré-natal e de rendimento social de inserção, cujos requerimentos sejam apresentados nos 

serviços da segurança social durante o período de vigência da Lei n.º 9/2016, de 4 de abril, e 

que sejam residentes na Ilha terceira à data da sua publicação, perdendo o direito a estas 

prestações a partir da data que deixem de residir na ilha terceira, sem possibilidade de retoma, 

ainda que voltem a residir na ilha. 

 

Aplica-se, ainda, aos titulares das prestações previstas no número anterior que residam na Ilha 

Terceira à data da publicação da Lei n.º 9/2016, de 4 de abril, cujas prestações se encontrem a 

ser atribuídas à data da entrada em vigor daquela lei. 

 

PROGRAMA ESPECIAL DE APOIO SOCIAL PARA A ILHA TERCEIRA 

1.  Prestações de desemprego  

- Prazos de garantia para atribuição das prestações de desemprego 

O prazo de garantia para atribuição do subsídio de desemprego é reduzido de 360 dias 

para 180 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 prazo de garantia para atribuição do subsídio social de desemprego é reduzido de 

180 dias para 90 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente registo de 

remunerações, num período de 12 meses imediatamente anterior à data do desemprego. 

 

- Valor das prestações de desemprego 

Os valores das prestações atribuídas a título de subsídio de desemprego e de subsídio 

social de desemprego são majorados em 20%.  

A presente lei determinou ainda a não redução de 10 % do montante diário atribuído a 

título de subsídio de desemprego, após 180 dias de concessão.   

 

- Período de concessão das prestações de desemprego 

O período de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de 

desemprego inicial, estabelecido em função da idade do beneficiário e do número de meses 

com registo de remunerações no período imediatamente anterior à data do desemprego, nos 

termos dos artigos 37.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 220/2006 que estabelece o Regime Jurídico 

de Proteção no Desemprego, é duplicado.  

 

2. Abono de família 

- Montantes 

Os montantes do abono de família para crianças e jovens e do abono de família pré-

natal são majorados em 25%.  

 

3. Rendimento social de inserção  

- Valor do rendimento social de inserção 

O valor do rendimento social de inserção é majorado em 20%.  

 

O Governo irá proceder à regulamentação da presente lei no prazo de 60 dias após a sua 

publicação.  

 

 Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor com a entrada em vigor do Orçamentos de Estado para 

2016, em 31 de Março de 2016, e cessa a sua vigência no dia 1 de janeiro de 2019.  

 



 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma que poderá consultar através do site 

desta Câmara do Comércio, em http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1501001514.pdf.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1501001514.pdf

