
APOIO NO
DESEMPREGO
EM 2021



UMA PROTEÇÃO SOCIAL QUE NÃO DEIXE NINGUÉM PARA TRÁS

Recuperar
o Subsídio de
Desemprego

Cerca de 50 MIL PESSOAS perdem Subsídio de Desemprego
durante o ano de 2021 (de acordo com o Governo)

Reduzir os prazos
de garantia
também para
quem perder
o emprego depois
de 30 de junho
(fim do estado
de calamidade)

1)
Retomar a duração
dos subsídios
anterior a 2012,
para que em 2021
as pessoas
não fiquem
sem subsídio

2)
Retomar os valores
do subsídio
da lei de 2009
(retomar
a referência
ao salário e não
ao IAS)

3)



UMA PROTEÇÃO SOCIAL QUE NÃO DEIXE NINGUÉM PARA TRÁS

Alargar
o acesso
ao subsídio
social de
desemprego

Manter em
2021 e 2022
os prazos
de garantia
definidos
para 2020

1)
Alargar a condição
de recursos para
acesso à prestação

2)
Aumentar
o valor
para o limiar
de pobreza

3)

0,8 IAS
por membro
do agregado

1,15 IAS
limiar de pobreza



UMA PROTEÇÃO SOCIAL QUE NÃO DEIXE NINGUÉM PARA TRÁS

Nova prestação
social para
colmatar lacunas
estruturais na
protecção social

Não deixar
ninguém
para trás

Em 2021
e 2022:

Rendimento
Social de
Cidadania

A partir
de 2023:



CASO 1

Desempregado com 35 anos,
perdeu o emprego em Julho de 2020

GOVERNO

Rendimento
considerado
para efeito

de condição
de recursos:

700€/1,7
= 412€

BLOCO

CÔNJUGE
Salário de 700€ em 2021
GOVERNO

BLOCO

REQUERENTE
Trabalhou um ano, com salário de 800€
Recebe Subsídio de Desemprego (€520) até ao final
de Janeiro de 2021

(CAPITAÇÃO = 1)

(CAPITAÇÃO = 0,7)

(CAPITAÇÃO = 1)

de fevereiro de 2021
até ao final do ano

89€APOIO DE

Até Julho de 2021
(mais 6 meses) recebe:

(retomando as regras do Subsídio
de Desemprego anteriores a 2012)

520€

A partir de Agosto
de 2021 passa a receber

Subsídio Social
de Desemprego:

(retomando as regras do Subsídio
de Desemprego anteriores a 2012)

501€



CASO 2 A

Casal com rendimento médio.
Um dos membros perde o emprego.

até ao final de 2021

GOVERNO

Rendimento
considerado
para efeito

de condição
de recursos:

860€/1,7
= 506€

BLOCO

Rendimento
considerado
para efeito

de condição
de recursos:

860€/2
= 430€

CÔNJUGE
Salário de 860€
em 2021

GOVERNO

BLOCO

REQUERENTE
Termina subsídio de
desemprego em 2021

(CAPITAÇÃO = 1)

(CAPITAÇÃO = 0,7)

(CAPITAÇÃO = 1)

EXCLUÍDO 219€APOIO DE



CASO 2 B

Casal com salário mínimo.
Um dos membros perde o emprego.

GOVERNO

até ao final
de 2021

113€
até ao final

de 2021

219€

BLOCO



CASO 3

Jovem com salário mínimo,
despedido, a viver em casa dos pais.

501€APOIO DE
até ao final de 2021

GOVERNO

Rendimento
considerado para
efeito de condição

de recursos:

Capitação
dos pais: 0,7 Jovem com

independência
económica
constitui
agregado
autónomo

1.318€/2,4
= 549€

BLOCO

PAIS
Ambos com salário
mínimo

GOVERNO

BLOCO

JOVEM
Termina Subsídio de
desemprego em 2021

(CAPITAÇÃO = 1)

(capitação = 0,7)

(capitação = 1)

EXCLUÍDO



CASO 4

490€APOIO DE245€APOIO DE
durante todo o ano de 2021

GOVERNO

Apoio em 2021:
metade da quebra do

“rendimento relevante
médio mensal”

Apoio em 2020:

Rendimento
relevante médio
mensal de 2019

= 490€/2
= 490€

= 438,81€ (IAS)

BLOCO

Trabalhador a recibo verde 700€
e quebra total de rendimentos

TRABALHADOR INDEPENDENTE
(sem dependência de um só cliente)

até ao final de 2021

700€ x 0,7

= 490€

Rendimento relevante
médio mensal 2019



CASO 5

GOVERNO

Apoio
apenas
durante
6 meses

Apoio
durante

todo o ano
de 2021

BLOCO

Trabalhadora do serviço
doméstico que fica sem trabalho

Trabalhadora em regime
horário com rendimento
mensal anterior e com
contribuição convencional
(95% do total)



CASO 6

Informal que ganhava
600€ e perdeu trabalho

GOVERNO
Obriga à inscrição como

trabalhador independente,
mesmo se não for o caso.

Pagamento de 3.380€
ou 2.366€ de contribuições

ao longo de 3 anos.

Obriga ao pagamento de
contribuições, mesmo na ausência

de rendimento e apoio:
94€ ou 66€ durante 36 meses.

Se não pagar, contrai dívida.

Apoio: (IAS)
durante máximo de 6 meses

438,81€

BLOCO

Identificação da origem
da informalidade,

com reconstituição
da carreira contributiva,

co-responsabilizando
entidade empregadora.

Apoio nos mesmos termos
que os outros trabalhadores:

diferencial entre
a capitação do agregado

e o limiar de pobreza.




