
Diminuição de prazos de garantia de subsídios

Proposta de Lei 61/XIV

□

a

Favor a

Contra

aAbstenção

Resultado

A - R - AU - P

PCP

Artigo 110.º-A (Melhoria das condições de atribuição do 
subsídio de desemprego e subsídio social de 
desemprego)

Objeto: 

Autoria: 

Votação da Proposta: 15C

□

a

Favor a

Contra

aAbstenção

Resultado

A - R - AU - P

BE

Artigo 110.º-A (Alteração ao Regime Jurídico de Proteção 
no Desemprego)

Objeto: 

Autoria: 

Votação da Proposta: 390C

□

a

Favor a

Contra

aAbstenção

Resultado

A - R - AU - P

PEV

Artigo 111.º-A (Redução do prazo de garantia de acesso 
ao subsídio de desemprego aos trabalhadores por conta 
de outrem)

Objeto: 

Autoria: 

Votação da Proposta: 457C
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(Fim Diminuição de 
prazos de garantia de 

subsídios)

□

a

Favor a

Contra

aAbstenção

Resultado

A - R - AU - P

PEV

Artigo 111.º-B (Redução do prazo de garantia de acesso 
ao subsídio de desemprego aos trabalhadores 
independentes com atividade empresarial e dos membros 
dos órgãos estatutários das pessoas coletivas)

Objeto: 

Autoria: 

Votação da Proposta: 458C

□

a

Favor a

Contra

aAbstenção

Resultado

A - R - AU - P

PEV

Artigo 111.º-C (Redução do prazo de garantia de acesso 
ao subsídio de desemprego aos trabalhadores 
independentes)

Objeto: 

Autoria: 

Votação da Proposta: 459C

□

a

Favor a

Contra

aAbstenção

Resultado

A - R - AU - P

CDS-PP

Artigo 113.º-A (Diminuição para metade do prazo de 
garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao 
subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por 
cessação de atividade profissional)

Objeto: 

Autoria: 

Votação da Proposta: 1119C
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