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Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º: INF/1293/2020 /  Proc.:  / 7.2.21   Data: 06/08/2020 

 

Assunto: Subsídio de insularidade - cedência de interesse público 

 

 Na sequência do pedido de parecer apresentado, através de correio eletrónico, pelo Sr……., onde 

solicita um esclarecimento sobre o pagamento do subsídio de insularidade, de trabalhador que se 

encontra em cedência de interesse público, cumpre informar, no âmbito das competências desta Direção 

Regional, o seguinte: 
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http://www.madeira.gov.pt/drapma
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot
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 Como nota prévia refira-se que o regime legal do subsídio de insularidade devido aos 

trabalhadores que exercem funções na ilha da Madeira encontra-se plasmado no artigo 59.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, encontrando-se o seu pagamento para o 

corrente ano previsto no artigo 57.º do Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro. 

 

 O trabalhador em causa, originário d………, a exercer funções em regime de cedência de 

interesse público, desde junho de 2019, num departamento governamental, tendo questionado o seu 

serviço de origem sobre o pagamento do subsídio de insularidade relativo aos meses de julho a 

dezembro de 2019, foi informado, por aquele serviço, que “não existe enquadramento para o pagamento 

do subsídio de insularidade conforme solicitado”. 

 Efetivamente, apenas o n.º 8 do citado artigo 59.º prevê a possibilidade de pagamentos 

proporcionais e apenas no primeiro ano civil em que é prestado serviço que confira direito à atribuição 

do subsídio de insularidade, pelo que não existe, de facto, enquadramento legal para o pagamento dos 

proporcionais do trabalho prestado no ano transato, por não se tratar, no caso em apreço, de ano de 

início de funções. 

 Atendendo a que estamos perante um caso de cedência de interesse público, situação onde existe 

uma continuidade no exercício de funções do trabalhador, apesar de se verificar uma mudança na 

entidade empregadora para quem o trabalhador presta a sua atividade, nestes casos, o acordo de 

cedência de interesse público poderia abordar em que termos se concretizaria o pagamento do subsídio 

de insularidade. 

 Nas situações em que o acordo de cedência não aborde esta matéria, a aplicação do atual quadro 

legal poderá acarretar um prejuízo, a nosso ver injustificado, para o trabalhador. 

 Nesta fase, cumpre chamar à colação o entendimento já assumido pelo legislador do princípio da 

continuidade do exercício de funções na cedência de interesse público, ainda que relativamente às férias 

vencidas e não gozadas no ano de início e do termo da cedência de interesse público, concretizado no n.º 

2 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto. 

 Acresce ainda a aplicação de todo o regime do subsídio de insularidade aos trabalhadores que se 

encontrem a exercer funções em regime de cedência de interesse público, prevista no n.º 3 do artigo 57.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro. 

 Face ao supra exposto afigura-se-nos defensável a aplicação deste princípio da continuidade do 

exercício de funções ao regime do subsídio de insularidade no ano de início e do termo da cedência de 

interesse público, resultando daqui que o pagamento do subsídio de insularidade no ano de início e do 
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termo da cedência de interesse público, que não se encontre regulamentado no respetivo acordo, será da 

competência da entidade empregadora para quem o trabalhador se encontre a exercer funções no 

momento do pagamento deste subsídio, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 59.º do referido Decreto 

Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M. 

 

 CONCLUSÃO: 

 1 – A possibilidade de pagamento de proporcionais no regime do subsídio de insularidade 

apenas é possível no primeiro ano civil em que é prestado serviço que confira direito à atribuição do 

subsídio de insularidade, como refere o n.º 8 do citado artigo 59.º. 

 2 – O regime de cedência de interesse público, pressupõe uma continuidade do exercício de 

funções do trabalhador, apesar de se verificar uma mudança na entidade empregadora para quem o 

trabalhador presta a sua atividade. 

 3 – Este princípio de continuidade do exercício de funções em caso de cedência de interesse 

público encontra-se já legalmente consagrado quanto às férias vencidas e não gozadas no ano de início e 

do termo da cedência, bem como na aplicação do regime do subsídio de insularidade aos trabalhadores 

em cedência. 

 4 – O acordo de cedência de interesse público poderia regulamentar os termos do pagamento do 

subsídio de insularidade. 

 5 – Perante a falta de regulamentação desta matéria no acordo de cedência, por aplicação do 

princípio da continuidade do exercício de funções ao regime do subsídio de insularidade no ano de 

início e do termo da cedência de interesse público, o pagamento do subsídio de insularidade no ano de 

início e do termo da cedência de interesse público, será da competência da entidade empregadora para 

quem o trabalhador se encontre a exercer funções no momento do pagamento deste subsídio 

 

À consideração superior. 
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