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Assunto: Prestação compensatória do subsídio de férias no âmbito da parentalidade – 

D.L. n.º 91/2009, de 09/04 

Com referência ao assunto em epígrafe, passa-se a transmitir o entendimento do Instituto de 

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, que abaixo se transcreve: 

“Conforme o disposto no artigo 21.°-A do Decreto-Lei n.° 91/2009, de 09 de abril, aditado pelo 

Decreto-Lei n.° 133/2012, de 27 de junho, a atribuição da prestação compensatória dos subsídios 

de férias de Natal ou outros de natureza análoga depende de os beneficiários não tenham 

direito ao pagamento daqueles subsídios, no todo ou em parte, pelo respetivo empregador, 

desde que o impedimento para o trabalho tenha duração igual ou superior a 30 dias 

consecutivos. 

Dispõe ainda o n.° 1 e n.° 2 do artigo 237.° da Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do 

Trabalho), que o trabalhador tem direito, em cada ano civil, a um período de férias retribuídas, 

que se vence em 01 de janeiro, e que o direito a férias, em regra, reporta-se ao trabalho 

prestado no ano civil anterior, mas não está condicionado à assiduidade ou efetividade de 

serviço. 

Se, na data do início do impedimento o trabalhador já adquiriu o direito às férias vencidas em 1 

de janeiro desse ano, independentemente de as ter já gozado ou não, não há lugar à 

atribuição da prestação compensatória do subsídio de férias pela Segurança Social. 

Exemplo duma situação em que o impedimento para o trabalho por parentalidade 

subsidiada se iniciou e terminou no mesmo ano civil: 

Trabalhadora esteve com atribuição do subsídio por risco clínico durante a gravidez e subsídio 

parental de 1 e março de 2017 a 30 de setembro de 2017. 

A trabalhadora adquiriu o direito a férias em 1 de janeiro de 2017, pelo que, não compete à 

segurança social o pagamento da prestação compensatória do subsídio de férias. A segurança 

social apenas pagará a prestação compensatória do subsídio de Natal, referente a 7 meses 
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(março a setembro), desde que requerida no prazo de 6 meses a contar do dia 1 de janeiro de 

2018. 

Exemplo duma situação em que o impedimento para o trabalho por parentalidade 

subsidiada se iniciou num ano civil e terminou noutro ano civil. 

Trabalhadora esteve com atribuição do subsídio por risco clínico durante a gravidez e subsídio 

parental de 01 de agosto de 2016 a 31 de maio de 2017. 

No que diz respeito ao ano de 2016, a trabalhadora adquiriu o direito a férias em 1 de janeiro de 

2016, pelo que, não compete à segurança social o pagamento da prestação compensatória do 

subsídio de férias referente ao ano de 2016. A segurança social apenas pagará a prestação 

compensatória do subsídio de Natal, referente a 5 meses (agosto a dezembro de 2016), desde que 

tivesse sido requerida no prazo de 6 meses a contar do dia 1 de janeiro de 2017. 

A trabalhadora regressou ao trabalho em 1 de junho de 2017, pelo que o regresso ao trabalho a 

1 de junho, garante o direito a 14 dias de férias e respetivo subsídio. 

Assim, em 2017, compete à segurança social pagar a prestação compensatória do subsídio de 

férias referente a 8 dias e a prestação compensatória do subsídio de natal referente a 5 meses 

(janeiro a maio de 2017), desde que requeridas no prazo de 6 meses a contar do dia 1 de janeiro 

de 2018”. 
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