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Desemprego - conteúdo intermédio
Subsídio de desemprego
Prestação atribuída aos beneficiários desempregados para compensar a falta de remuneração motivada pela perda involuntária de emprego.
Ver mais »

Subsídio social de desemprego
Prestação atribuída aos beneficiários desempregados para compensar a falta de remuneração motivada pela perda involuntária de emprego, não
reúnam as condições para receber o subsídio de desemprego (subsídio de desemprego inicial) ou que já receberam a totalidade do subsídio de
desemprego a que tinham direito e continuam desempregados (subsídio social de desemprego subsequente).
Ver mais »

Subsídio de desemprego parcial
Prestação atribuída aos trabalhadores que requereram ou estejam a receber subsídio de desemprego e iniciem atividade por conta de outrem
com contrato a tempo parcial ou uma atividade independente.
Ver mais »

Subsídio por cessação de atividade
Prestação atribuída aos trabalhadores independentes que sejam economicamente dependentes de uma única entidade contratante e cujo
contrato de prestação de serviços tenha cessado involuntariamente.
Ver mais »

Subsídio parcial por cessação de atividade
Prestação atribuída aos trabalhadores independentes nas situações em que o trabalhador, após a cessação do contrato de prestação de
serviços com a entidade contratante, mantenha uma atividade profissional cujo rendimento seja inferior ao montante do subsídio por cessação de
atividade.
Ver mais »

Subsídio por cessação de atividade profissional
Prestação que visa compensar a perda de rendimentos dos trabalhadores independentes com atividade empresarial e dos gerentes ou
administradores das sociedades em consequência da cessação de atividade profissional por motivos justificados que determinem o
encerramento da empresa.
Ver mais »

Subsídio parcial por cessação de atividade profissional
Prestação atribuída aos trabalhadores independentes com atividade empresarial e aos gerentes ou administradores de sociedades que
requeiram ou estejam a receber subsídio por cessação de atividade profissional e iniciem atividade por conta de outrem com contrato a tempo
parcial ou uma atividade independente.
Ver mais »
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