
 
 
Caros Associados, 
 
Na sequência das inúmeras solicitações e pedidos de esclarecimento que tivemos nas últimas semanas a 
APESPE-RH decidiu tomar uma posição pública sobre o regime de Lay-Off Simplificado. Esta posição vem 
no seguimento das infrutíferas tentativas de chamar a atenção do poder político para a necessidade de 
clarificar o modelo de Lay-Off Simplificado, que é ambíguo e que levanta dúvidas relativamente à sua 
aplicação ao Trabalho Temporário. 
 
Tal como tivemos oportunidade de chamar a atenção em comunicados anteriores, esta tomada de 
posição muito nos frustra pois temos consciência que existe grande probabilidade de mais de 75.000 
trabalhadores temporários perderem o seu posto de trabalho uma vez que existem dúvidas quanto à 
forma de os nossos Associados recorrerem à medida de apoio à manutenção de contrato de trabalho em 
situação de crise empresarial (o denominado modelo de Lay-Off Simplificado). A par deste flagelo humano 
e social o cenário que se avizinha para os Associados da APESPE-RH é devastador e pode levar ao 
encerramento de muitas Empresas de Trabalho Temporário uma vez que se estimam quebras na 
faturação superiores a 50%. 
 
Se dúvidas não restam que a decisão de colocação em Lay-Off de qualquer trabalhador temporário, 
compete sempre à sua entidade empregadora e nunca ao utilizador, já não é assim tão linear a 
interpretação a ser dada ao preceito legal que define os requisitos legais habilitantes à operacionalização 
daquele regime, nomeadamente qual o âmbito e abrangência dos conceitos de “empresa ou 
estabelecimento”, bem como os moldes em que a redução de faturação, quebra de produtividade ou 
diminuição de encomendas poderão ser aferidos, em concreto para operacionalização dos apoios a obter 
por parte da Segurança Social. 
 
Neste sentido, a APESPE-RH continuará a fazer as diligências necessárias para obter das Entidades 
Governamentais e Administrativas, nomeadamente junto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, os esclarecimentos e/ou as adequações necessárias ao modelo de Lay-Off Simplificado 
de modo a que o mesmo deixe de ser ambíguo, comprometendo-se a partilhar com todos os Associados 
as respostas que for obtendo. 
 
Até então, a Direção da APESPE-RH, em unanimidade, salienta que qualquer decisão de opção por este 
modelo, deve ser cuidadosamente ponderada por cada Associado por não resultar imediata a forma como 
a decisão e/ou respetiva instrução do pedido serão avaliadas por parte das entidades com competência 
decisória e fiscalizadora. 
 
Por último, voltamos a reforçar que, mais do que nunca, é importante cumprir com todos os deveres e 
obrigações que estão inerentes às atividades que representamos e não cair em facilitismos, garantindo a 
manutenção de um setor são, cumpridor e eticamente irrepreensível. 
 
Contamos com o apoio de todos os Associados. 
Obrigado. 

 
 
Direção APESPE-RH 
Lisboa, 31 Março 2020 
 
 
 
 
 

 


