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Circular n.º 15/2021 Gerentes e Administradores.  
Subsídio por cessação de actividade profissional.  

 

Em relação ao período, economicamente conturbado em que 

vivemos, convém lembrar que os diplomas que têm sido publicados não nos devem fazer 

esquecer do seguinte: que existe um Código do Trabalho! 

Ora, este, contém matéria que lhe pode interessar, no caso do 

encerramento definitivo da Empresa. Nada que se confunda com o “Encerramento das 

Instalações”, regulado no art.º 15, do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 Março. Assim, 

O Código Trabalho tem um Capítulo V, que trata das “vicissitudes 

contratuais”. Neste capítulo, na subsecção III, trata-se de vicissitudes, “…por facto 

respeitante ao empregador”. Resultam, naturalmente, de crises na vida da empresa, que 

pode ter reflexos temporários (redução ou suspensão); ou, definitivos (encerramento).  

O Código, arts. 309 a 316, regula minuciosamente o que se deve fazer 

no caso de encerramento ou diminuição temporária de actividade. Aí, protege-se os 

trabalhadores com uma série de medidas; e, até no caso de encerramento temporário, refere 

o art.º 313, CT, que o empregador não pode 

“b) – Remunerar os membros dos corpos sociais por qualquer meio, em percentagem 

superior à paga aos respectivos trabalhadores”.  

logo, a equiparação de Empregador/Trabalhador. Mas,  

A crise muitas vezes leva ao encerramento definitivo, da Empresa. 

Nesse caso, com adaptações, aplica-se o procedimento usado para o encerramento 

temporário, --- vide Art.º 315, Código Trabalho. Como sabemos,  

Os Trabalhadores estão protegidos por meio do recurso ao 

despedimento colectivo. Mas,  

E os empregadores, Gerentes e Administradores, apanhados na crise, 

muitas vezes que fizeram desesperados esforços para salvarem as Empresas? – tem uma 

mão cheia de nada. Durante muito tempo, ficavam desamparados; o que não acontece hoje, 

como se vai ver.  

Mas, ATENÇÃO: para que recebam um subsídio de cessação da 

actividade, profissional, é necessário,  

 

 Estarem inscritos, para emprego, num CENTRO DE EMPREGO.  
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Desagradável uma segunda condição: é forçoso que se cumpra um 

“prazo de garantia”. Prazo esse bastante longo:  

 720 dias de exercício de actividade profissional, como membro de órgão 

estatutário de uma pessoa colectiva.  

Naturalmente, uma prévia contribuição, durante quase 2 anos, dará 

depois acesso ao subsídio. A taxa não é meiga,  

 34,75%, durante um período de 48 meses, imediatamente antes da data da 

cessação da actividade social; ou seja, 4 (quatro) anos. Mas, 

Além disso, e como medida preventiva,  

Será a altura de lembrar na conveniência em celebrar um contrato de 

seguro, na modalidade que preveja esta situação desagradável. É que, muitas vezes, com os 

problemas diários e totalmente esquecidos: a necessidade de um seguro.  

Aconselhamos:  

 uma visita à Segurança Social e o completo esclarecimento da sua situação e 

garantias para o futuro, no caso de uma crise sem retorno;  

 a abordagem do corrector de seguros, para reforço daquela garantia, ou 

preenchimento no período de espera; 

 celebração de um contrato de seguro, se não existir. Claro, se é mesmo para 

encerrar, já não vale a pena. 

Tem custos: têm! – Não são pequenos: não são! 

Mas, vale a pena, no caso de insucesso. E este é uma possibilidade real, 

nos tempos que correm. 

     


