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Prestações sociais 

Membros de órgãos estatutários e 
trabalhadores independentes 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 12/2013, de 25 
de Janeiro, que estabelece o regime de 
protecção social na eventualidade de 
desemprego dos membros de órgãos 
estatutários e dos trabalhadores 
independentes com actividade empresarial. 

O direito à prestação depende da verificação 
de vários requisitos, entre eles, a perda de 
rendimentos devido a encerramento de 
empresa ou cessação de actividade 
profissional involuntária do beneficiário. 

É ainda necessário cumprir o prazo de 
garantia de 720 dias com o correspondente 
registo de remunerações. 

O montante do subsídio será de 65% da 
remuneração, calculado na base de 30 dias 
por mês. 

A portaria que estabelece os formulários para 
o requerimento do subsídio será publicada 
posteriormente. 

Consulte aqui o diploma. 

Outras alterações 

Foi também publicado o Decreto-Lei n.º 
13/2013, de 25 de Janeiro, que vem alterar os 
seguintes regimes jurídicos: 

 Protecção no desemprego; 

 Subsídio por morte e despesas de funeral; 

 Complemento por dependência de 1.º grau; 

 Rendimento social de inserção; 

 Complemento solidário para idosos. 

Destacamos as seguintes alterações: 

 Antes Depois 

Subsídio por morte 

6x a remuneração de 
referência com limite 

de 6x o valor do 
indexante dos apoios 

sociais (IAS)* 

Limite de 3x o valor do 
IAS* 

Reembolso por 
despesas de 

funeral 

Limite 4x o valor do 
IAS* 

Limite 3x o valor do 
IAS* 

Rendimento social 
de inserção 

45,208% do valor do 
IAS* 

42,495% do valor do 
IAS* 

* No ano de 2013 o IAS foi fixado em Euro 419,22. 

Consulte aqui o diploma. 

Entrada em vigor 

Ambos os regimes entram em vigor no dia 1 
de Fevereiro de 2013. 
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