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Durante anos e anos estivemos sozi-
nhos na luta e até nos interrogámos no
nº 11 da Revista (Jan/Fev 2004): “Sub-
sídio de desemprego – porquê tão tarde?”
Depois, desbloquearam-se aparente-
mente as resistências: a maioria parla-
mentar de então deixou passar na gene-
ralidade um projecto de lei do Par tido
Socialista, a Ministra Maria da Graça
Carvalho manifestou publicamente o
seu apoio, as Federações Sindicais 
de Professores tentaram fazer esque-
cer que a sua atitude nas negociações 
de 1999 permitiu que avançasse um
diploma apenas para o básico e secun-
dário onde têm as sua clientelas. Aca-
bou por ficar tudo dependente de uma
Assembleia da República e de um Governo
cheios de boa vontade, uma dissolvida,
outro demitido, que fez n diplomas de
gestão, mas nenhum para este assunto
insignificante, depois das eleições fica-
ria tudo resolvida.
Realizadas as eleições, todos assobiam
para o ar quando se fala de subsídio de
desemprego. O Governo, que omite o
assunto no seu Programa. O Ministério
das Finanças, que não responde aos
nossos pedidos de audiência. A Segu-
rança Social, que continua a recusar
subsídios por falta de descontos (ver
imagens). Os Grupos Parlamentares, de
onde saiu a maioria dos deputados que
se batiam por uma solução. As Federa-
ções Sindicais que continuam a gerir
horários zero e horários históricos do 1º
ciclo do ensino básico. Mas no ensino
superior não há horários zero. No ensino
superior há desemprego.
Contem connosco para mais uma
pedrada no charco. Vamos apresentar
ao Governo um projecto de diploma
baseado no que o Par tido Socialista
apresentou na última legislatura. Melho-
rado apenas no indispensável para não
deixar ninguém de fora. Sempre vere-
mos se e com que argumentos o irão
recusar.  

Enquadramento de Pessoal
da Administração Pública
Relativo à Eventualidade 
de Desemprego
O Tribunal Constitucional (TC), mediante
iniciativa do Provedor de Justiça, pronun-
ciou-se, através do Acórdão n.º 474/
2002, de 19 de Novembro de 2002,
pela inconstitucionalidade por omissão
de medidas legislativas necessárias
para tornar, exequível o direito previsto
na alínea e) do n.º 1 do ar tigo 59.º da
Constituição, relativamente aostrabalha-
dores da Administração Pública.
Trata-se de uma decisão inédita do Tri-
bunal Constitucional, que deve merecer
pronta diligência dos órgãos legislativos,
nomeadamente da Assembleia da Repú-
blica, que chegou a aprovar na generali-
dade o Projecto de Lei nº 236-IX, do Par-
tido Socialista, e do Governo, que não
está afectado pelas limitações da lei –
travão, decorrente das restrições cons-
titucionais à iniciativa legislativa dos
Deputados, que afectou na altura o refe-
rido projecto
Tanto mais que essa pronta reacção
resulta de um imperativo de justiça para
com os trabalhadores sujeitos a um
regime jurídico de emprego público. Con-
forme o Tribunal Constitucional desenvolve
com rigor no relatório do acórdão, hoje há
trabalhadores da Administração Pública
que se encontrarem involuntariamente
numa situação de desemprego não têm
acesso aos mais elementares direitos,
ao invés do que sucede com a generali-
dade de todos os outros trabalhadores.
É a essa situação que urge pôr termo,
sabendo-se que o regime jurídico de pro-
tecção no desemprego, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 119/99, de 14 de Abril,
já contempla, no n.º 2 do seu artigo 5.º,
a possibilidade da sua aplicação a tra-
balhadores cujo sistema de protecção
social não integre a eventualidade de
desemprego, em termos a estabelecer
em diploma próprio.

Por imperativos de igualdade, a possibili-
dade de pedir a realização de descontos
deverá retroagir à data prevista no Decreto-
-Lei n.º 67/2000, de 26 de Abril, que
regula já a protecção no desemprego aos
educadores de infância e aos professo-
res dos ensinos básico e secundário.
Foram observados os procedimentos a
que se refere a Lei n.º 23/98, de 26 de
Maio. 
Foram ouvidos os órgãos de governo pró-
prio das Regiões Autónomas.
Assim, no desenvolvimento do regime
jurídico estabelecido no n.º 2 do ar tigo
5.º do Decreto-Lei n.º 119/99, de 14 de
Abril, e nos termos da alínea c) do n.º 1
do artigo 198.º da Constituição, o Governo
decreta, para valer como lei geral da
República, o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma define o enquadra-
mento do pessoal da Administração
Pública provido por nomeação ou por
contrato administrativo de provimento
no âmbito geral de segurança social dos
trabalhadores por conta de outrem, relati-
vamente à eventualidade de desemprego.

Artigo 2.º
Âmbito pessoal

Consideram-se abrangidos pelo presente
diploma:
a) O pessoal provido em regime de nomea-
ção provisória;
b) O pessoal vinculado à Administração
por um contrato administrativo de provi-
mento.

Artigo 3.º
Âmbito material

O pessoal abrangido pelo presente
diploma tem direito à protecção no desem-
prego nos termos estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 119/99, de 14 de Abril,
e no Decreto-Lei n.º 67/2000, de 26 de
Abril, com as seguintes adaptações.
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Artigo 4.º
Inscrição

São obrigatoriamente inscritos no regime
geral de segurança social dos trabalhado-
res por conta de outrem, como beneficiá-
rios, os indivíduos referidos no artigo 2.º e,
como contribuinte, as entidades proces-
sadoras dos respectivos vencimentos.

Artigo 5.º
Obrigação contributiva

1. As entidades contribuintes a que se
refere o presente diploma ficam obriga-
das ao pagamento das contribuições
para o regime geral de segurança social.
2. A obrigação contributiva mantém-se
nos casos de impedimento para o ser-
viço efectivo decorrente de situações de
doença, maternidade, acidente de traba-
lho e doença profissional, salvo havendo
suspensão do pagamento de remunera-
ções e enquanto a mesma perdurar.

Artigo 6.º
Deveres dos beneficiários

Durante o período de concessão das pres-
tações de desemprego, para além dos
deveres previstos no regime de protecção
do desemprego, os beneficiários têm os
seguintes deveres perante as entidades
processadoras referidas no artigo 4.°:
a) Aceitar, fazendo uso das suas habili-
tações, emprego com elas compatível
no distrito da sua residência;
b) Aceitar formação profissional;
c) Comunicar ao serviço competente das
entidades processadoras referidas no
artigo 4.º a alteração de residência;
d) Ser opositor aos concursos para recru-
tamento de pessoal da Administração
Pública para posições compatíveis com
as suas habilitações.

Artigo 7º
Desemprego involuntário

a) Considera-se desemprego involuntá-
rio, para o pessoal abrangido por este
diploma, a cessação da relação jurídica

de emprego público determinada por
não conversão da nomeação provisória
em definitiva;
b) não-renovação ou caducidade do con-
trato administrativo de provimento. 

Artigo 8.º
Prazos de garantia

1 O prazo de garantia para atribuição do
subsídio de desemprego é de 540 dias
de trabalho por conta de outrem, com o
correspondente registo de remunera-
ções, num período de 36 meses imedia-
tamente anterior à data do desemprego.
2 O prazo de garantia para atribuição do
subsídio social de desemprego é de 180
dias de trabalho por conta de outrem, com
o correspondente registo de remunera-
ções, num período de 18 meses imedia-
tamente anterior à data do desemprego.

Artigo 9.º
Efeitos do registo de remunerações

Os registos de remunerações efectua-
dos ao abrigo deste diploma apenas

relevam para efeitos da concessão das
prestações de desemprego.

Artigo 10.º
Pagamento retroactivo de contribuições
Os indivíduos a que se refere o artigo 2.º
do presente diploma em situação de
desemprego e que exerceram funções a
partir de 1 de Setembro de 1998 podem
requerer o pagamento retroactivo de
contribuições para efeitos de verificação
do prazo de garantia para reconheci-
mento do direito às prestações de
desemprego, nos termos previstos nos
ar tigos 12.º a 14.º do Decreto-Lei n.º
67/2000, de 26 de Abril.

Artigo 11.º
Execução do diploma

Caso se venham a manifestar necessá-
rios à execução do disposto no presente
diploma, os procedimentos a aplicar são
aprovados por por taria conjunta dos
Ministros de Estado e das Finanças e da
Segurança Social e do Trabalho. U
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