
General information  
 
Some information, particularly with with focus on citizen of other countries, can 
be found in the document compiled by Sindicato National do Ensino Superior 
(SNES), however as foreign citizen are treated equal to portuguese in the same 
situation, this information can be used by all Investigadores. Further information 
can be found on the web page of social security: 
 
http://www2.seg-social.pt 
 
I will refer to some subpages where it applies. 
 
Some situations are not treated in the (SNES)- document or are applied for 
standard situations in the following. 
 
 
 
1. Can I get unemployment benefits if I leave Portugal, for example to my 
home country?  
 
For some countries, particularly EU member states and some others one can 
go to those countries and still collect money from Portugal, for up to 3 months. 
There are conditions connected to it, for example 
 
- one has to request this in advance 
 
- one has to register at the unemployment office in that country and actively 
pursue the search for a job, under the guidance of the unemployment office in 
that country (basically the same as if you registered for unemployment in that 
country). 
 
 
There are often additional bilateral agreements with other countries, see: 
 
http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.11 
 
 
 
 
2. How much do I get when I become unemployed ? 
 
See SNES -document, § 2, it is 1048.15 Euro. This is for the case if you claim 
unemployment benefits directly after the end of your contract. This amount 
diminishes if you get a bolsa after employment! 
 
 
 
 
 
 

http://www2.seg-social.pt/�
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3. How long am I entitled to unemployment benefits? 
 
This will change accordingly to your age, and how long have you been 
employed.  
 
 
 
 
4. What happens if I have the opportunity to receive a bolsa after the end 
of the Investigador contract ?  
 
First of all, a bolsa, for example BPD or BCC, stands outside the social security 
systems, that means you do not make payments to the unemployment 
insurance nor do you aquire any rights for receiving unemployment benefits. (It 
is as if you made a trip around the world for a couple of months after becoming 
unemployed). Of course during the duration of a bolsa, you can not claim 
benefits from the previously acquired rights, however you can claim these 
benefits after the end of the bolsa, but you have to observe some rules. 
 
Rule 1: To qualify for unemployment benefits you have to be employed for 450 
days (ca. 14.8 months) during the past two years prior to the date, you become 
unemployed. That means your bolsa can be at most 9 months long, otherwise 
you will loose all rights of unemployment benefits !!!! 
 
 
Rule 2: The time you are eligible for unemployment diminishes by the time you 
get the bolsa less 3 months.  
Just examples:  
 
If you are eligible for unemployment benefits for 18 months, and you have a 6 
months bolsa, you are still eligible for benefits for 15 months. With a 9 month 
bolsa, you are eligible for 12 months. If you are younger, this situation worsens 
to your disadvantage, for example: 15 months eligibility, 9 months bolsa leaves 
you with just 9 months unemployment benefits. 
 
 
Rule 3: The amount of money you receive can be smaller than the 
abovementioned 1048.15 Euro! If you receive the bolsa, that money WILL IN 
FACT count as zero to your income (this means, they will average) 
 
 
5. When do I have to register unemployed ? 
 
 You should ask for the unemployment aid in the first 90 days of unemployment. 
If you delay, lets say, half a year after thos 90 days, you will have less half year 
of benefits (this is, 1.5 years, instead of 2 years). 
 
 
Legal note 
This document is supposed to give you some guideline, for what you have to pay attention to. Neither the authors nor 
anybody else is responsible for the content of this document, you have to enquire yourself considering your specific 
situation 
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SUBSÍDIO DE DESEMPREGO PARA OS INVESTIGADORES 
CONTRATADOS AO ABRIGO DO PROGRAMA CIÊNCIA 

 
1 - Os investigadores auxiliares contratados ao abrigo do Programa 

Ciência têm direito ao subsídio de desemprego? 
O desemprego (involuntário) é uma das eventualidades cobertas pelo regime do 
sistema previdencial (v. art. 63º da Constituição e art. 19º do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social (adiante designado por 
Código Contributivo), aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16/9, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 119/2009, de 30/12 e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31/12); nos 
termos do art. 24º do Código Contributivo são abrangidos pelo regime geral, com 
carácter de obrigatoriedade, os trabalhadores que exercem actividade profissional 
remunerada ao abrigo de contrato de trabalho nos termos do disposto no Código do 
Trabalho; neste pressuposto os investigadores auxiliares contratados ao abrigo do 
Programa Ciência por contrato de trabalho regulado expressamente pelo Código do 
Trabalho, com inscrição efectiva no regime de segurança social e com descontos 
mensais declarados e retidos para o efeito, devem ser abrangidos pela cobertura do 
subsídio de desemprego. 

Como requisito essencial do direito ao subsídio de desemprego, exige-se o 
cumprimento de um prazo de garantia exigido: 450 dias de trabalho por conta de 
outrém com registo de remunerações nos 24 meses imediatamente anteriores à data 
do desemprego. 

Nota: a partir de 1 de julho de 2012 passam a ser necessários 360 dias de trabalho. 

 
2 - Como é feito o cálculo do valor do subsídio de desemprego? 
O subsídio de desemprego é regulado no Decreto-lei n.º 200/2006, de 3/11, com a 
versão última do Decreto-lei n.º 64/2012, de 15/3; nos termos do art. 28º do diploma 
o montante diário do subsídio de desemprego é igual a 65% da remuneração de 
referência - R/360, em que R é o total de remunerações, incluindo Subsídio de Férias e 
Subsídio de Natal, dos primeiros 12 meses civis que precedam o 2 mês anterior ao da 
data de desemprego); ao fim de 180 dias de concessão o montante diário do SD tem 
uma redução de 10%; o montante mensal do SD não pode ser superior a 2,5 * IAS 
(Indexante de Apoio Social, que em 2012 tem um valor de € 419.12), ou seja, não pode 
ser superior a € 1.048,15. 



Para o caso dos contratados do Programa Ciência o valor calculado para o subsídio de 
desemprego excede o valor de 2,5 * IAS pelo que em a prestação mensal é de  
€ 1048,15. 

 
3 - Após o fim do contrato, durante quanto tempo podem os 

investigadores receber o subsídio de desemprego? 
O período de concessão do subsídio de desemprego é estabelecido em função da 
idade do beneficiário e do número de meses com registo de remunerações no período 
imediatamente anterior à data do desemprego, como a seguir se exemplifica pela 
transcrição do actual art. 37º do diploma que regula o subsídio de desemprego: 

 

1 — O período de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de 
desemprego inicial é 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 seguintes termos: 
 

a) Beneficiários com idade inferior a 30 anos: 
i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 150 dias; 
ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e 
inferior a 24 meses, 210 dias; 
iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 330 
dias; 

 
b) Beneficiários com idade igual ou superior a 30 anos e inferior a 40 anos: 

i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 180 dias; 
ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e 
inferior a 24 meses, 330 dias; 
iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 420 
dias; 

 
c) Beneficiários com idade igual ou superior a 40 anos e inferior a 50 anos: 

i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 210 dias; 
ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e 
inferior a 24 meses, 360 dias; 
iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 540 
dias; 

 
d) Beneficiários com idade igual ou superior a 50 anos: 

i) Com registo de remunerações num período inferior a 15 meses, 270 dias; 
ii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 15 meses e 
inferior a 24 meses, 480 dias; 
iii) Com registo de remunerações num período igual ou superior a 24 meses, 540 
dias. 

 
2 — Os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do subsídio social de 
desemprego inicial previstos no número anterior são majorados em função da 



carreira contributiva no período imediatamente anterior à data do desemprego, nos 
seguintes termos: 
a) Para os beneficiários com idade inferior a 40 anos, um acréscimo de 30 dias por 

cada cinco anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos; 
b) Para os beneficiários com idade igual ou superior a 40 anos e inferior a 50 anos, 

um acréscimo de 45 dias por cada cinco anos com registo de remunerações nos 
últimos 20 anos; 

c) Para os beneficiários com idade igual ou superior a 50 anos, um acréscimo de 60 
dias por cada cinco anos com registo de remunerações nos últimos 20 anos. 

 
 
4 - Como devem proceder os investigadores para começar a receber o 

subsídio de desemprego? 

Os investigadores no prazo de 90 dias após a cessação do contrato devem entregar 
nos serviços competentes da Segurança Social o formulário requerendo o subsídio de 
desemprego devidamente preenchido pelo trabalhador e pela entidade empregadora 
(no campo próprio atestando o motivo da cessação contratual). 

 
5 - Os investigadores estrangeiros também têm direito ao subsídio de 

desemprego? 

Nos termos do art. 15º, n.º 1, da Constituição os estrangeiros que se encontram ou 
residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão 
português; assim, o estrangeiro trabalhador, com contrato de trabalho e com inscrição 
na Segurança Social, a quem sejam feitos os respectivos descontos na retribuição 
mensal, usufrui do subsídio de desemprego na exacta medida que este benefício é 
concedido a um trabalhador português; este princípio é reforçado pelo art. 59º, n.º 1, 
da Constituição que proíbe qualquer discriminação por razões de nacionalidade 
relativamente ao conjunto de direitos dos trabalhadores, nos quais se inclui o direito 
ao subsídio de desemprego. 

 
6 - Qual a situação dos cidadãos extracomunitários em caso de 

desemprego? Alguns colegas só têm visto de permanência para a 
duração do contrato e aparentemente assim que este terminar terão 
de abandonar o país sem ter o direito a usufruir dos direitos 
inerentes aos descontos que fizeram para a segurança social. Isto é 
possível? 

Nos termos do art.8ª do DL n.º 220/2006, de 3/11, diploma que regula a atribuição de 
subsídio de desemprego, está prevista a situação especial de trabalhadores 
estrangeiros: 



Artigo 8º 
Titulares do direito às prestações 

1—A titularidade do direito ao subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego 
é reconhecida aos beneficiários cujo contrato de trabalho tenha cessado nos termos 
do artigo 9º, reúnam as respectivas condições de atribuição à data do desemprego e 
residam em território nacional. 

2—Os cidadãos estrangeiros, abrangidos pelo disposto no número anterior, devem ainda 
ser portadores de título válido de residência ou respectivo recibo de pedido de 
renovação, ou, ainda, de outros que habilitem o exercício de actividade profissional 
subordinada e respectivas prorrogações, bem como os refugiados ou apátridas, que 
devem ser portadores de título válido de protecção temporária. 

 

Parece resultar assim que basta um título válido de residência para que adquiram o 
direito ao subsídio; quanto à exequibilidade prática do seu pagamento, por força do 
seu retorno obrigatório aos países de origem (extra comunitária), no final imediato ao 
contrato, só pela existência de protocolos estabelecidos entre as autoridades 
competentes desses países em matéria de segurança social e as sua congéneres 
portuguesas poderá dar solução ao problema, no sentido do pagamento ser efectuado 
no país de origem, com direito de regresso contra a Segurança social portuguesa. 

A questão deve ser posta aos serviços de cooperação internacional da Segurança Social 
para aferirem dos países que eventualmente tenham celebrado tais protocolos. 

Estas informações não dispensam a consulta do sítio electrónico da Segurança Social 
para melhor, oficial e mais pormenorizada informação 

http://www2.seg-social.pt/default.asp 
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