
 

          

Caros Associados, 
 
Na sequência da declaração do Estado de Emergência em Portugal e seguindo as recomendações da 
Direção Geral de Saúde, a APESPE-RH encontra-se desde a semana passada a funcionar em regime de 
teletrabalho. Este modelo de trabalho em nada impacta a nossa atividade pelo que reforçamos a nossa 
total disponibilidade para, dentro das nossas competências, continuarmos a apoiar os nossos associados. 
 
Assim, é importante que os nossos Associados tenham conhecimento que nas últimas semanas a APESPE-
RH tem sido contatada por entidades externas que querem perceber qual a evolução que os diferentes 
tipos de atividades que representamos estão a ter no mercado e que consequências esperamos deste 
contexto. Também temos recebido algumas solicitações internas de Associados que procuram sobretudo 
tentar perceber o enquadramento de algumas das medidas que têm sido tomadas pelo Governo. 
 
No passado dia 17 Março de 2020 a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) fez-nos 
chegar um pedido para identificarmos aspetos críticos (dificuldades de implementação) das medidas até 
agora adotadas pelo Governo, assim como a identificação de outras medidas que considerássemos 
necessárias à minimização dos impactos, económicos e sociais da atual situação. Este pedido foi 
englobado num vasto documento que a CCP defendeu na Concertação Social e nas reuniões que tem 
mantido com o Governo. A APESPE-RH respondeu de forma diligente tal como poderão constatar no 
anexo A. 
 
Todas as solicitações que têm chegado e a forma como respondemos às mesmas espelha a visibilidade 
que temos das preocupações dos nossos Associados pelo que é muito importante que nesta fase todos 
participem e enviem as suas legítimas preocupações de modo a que possamos, no limite, fazer chegar a 
entidades que pela natureza das suas funções conseguem chegar mais perto do poder político.  
 
De acordo com as informações que nos vão chegando por parte dos nossos Associados, o cenário atual e 
sobretudo para os próximos meses é dantesco e muito preocupante uma vez que áreas como a Formação, 
a Consultoria e o Recrutamento e Seleção estão a ver as suas atividades reduzidas a zero ou a níveis muito 
perto desse valor o que certamente, caso algumas das medidas avançadas pelo Governo não tomem outra 
direção e rapidez de execução, eliminará muitos destes negócios. As atividades de Trabalho Temporário 
e de Outsourcing também estão a sentir reduções muito significativas, sendo esta redução mais ou menos 
grave consoante a predominância do setor de atividade dos seus clientes.  
No que diz respeito ao Trabalho Temporário as empresas utilizadoras estão a libertar-se dos custos 
associados a esta prestação de serviço, tentando ao máximo aliviar a sua tesouraria e sem ponderarem 
outras alternativas que possam proteger e garantir a sustentabilidade destes trabalhadores. Ao mesmo 
tempo, sem ponderar o impacto desta decisão na retoma da atividade e todos os custos inerentes a uma 
nova contratação (ex.: formação, etc.). O setor do Trabalho Temporário, de acordo com o Barómetro da 
APESPE-RH em parceria com o ISCTE tem vindo a evidenciar uma quebra na atividade desde o início de 
2020, quebra essa que nesta fase se estima que poderá ultrapassar os 50%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

Perante estes cenários dantescos é urgente que algumas das medidas que o Governo avançou tomem 
outro rumo de modo a que os nossos associados consigam, na medida do possível, navegar até melhores 
ventos soprarem. Assim, ainda ontem voltámos a reforçar a nossa posição junto da CCP pedindo urgência 
na clarificação das seguintes medidas:  
 
 

• Clarificação rápida e com detalhe de todas as medidas que foram anunciadas pelo Governo: 
Neste ponto, e dado o atraso na clarificação das medidas na área do trabalho, as mesmas devem 
ter retroatividade à data de início do estado de emergência e/ou encerramento por instrução do 
governo (ex.: mercado escolar); 
 

• Impostos: Adiamento do pagamento de 100% de todos os impostos por parte das empresas pelo 

menos até ser levantado o estado de emergência; 
 
 

• Linhas de Financiamento: Redução das exigências em termos de fornecimento de informação e 

critérios de analise de risco por parte dos bancos na disponibilização das linhas de financiamento; 
 

• Despedimentos: as empresas que beneficiem dos apoios do Estado à manutenção do emprego 

devem ter a possibilidade de despedir no caso de não terem capacidade de tesouraria para fazer 
face ao cumprimento das suas obrigações. É importante referir que as empresas com fecho 
forçado de atividade ou com reduções significativas das suas vendas irão ter dificuldade, mesmo 
com as medidas de apoio do Estado à manutenção de emprego, de honrar todos os seus 
compromissos; 
 

• Prorrogação dos períodos de estágio do IEFP: Há pessoas que tem estágio profissional a terminar 
agora e que as empresas não as vão contratar por causa disto, são pessoas sem direito a fundo 
de desemprego. 

  
• Lay-Off: Obrigatoriedade de as empresas utilizadoras recorrerem ao Lay-Off para os 

trabalhadores temporários e prestadores de serviços, à semelhança do que farão para os seus 
colaboradores internos. Os Trabalhadores Temporários são uma fatia importante da capacidade 
produtiva e de consumo do país e estão completamente expostos a uma realidade de 
desemprego (com consequências duplamente penalizantes para a Segurança Social – Não existe 
contribuição, da parte dos colaboradores e das empresas e passam a ter de receber Subsídio de 
Desemprego). Por outro lado, o regime atualmente proposto para o Lay-Off não cobre a maioria 
das nossas necessidades como prestadores de serviço nem ao nível das nossas empresas pelo 
que é crítico, por exemplo, definir de que forma é que o recurso ao Lay-Off simplificado é possível 
no imediato comprovando-se a quebra acentuada que está a existir, ou seja, eliminando as 
comparações com períodos homólogos ou dos últimos 60 dias); 
 
 

• Dualidade de critérios (despedimentos & incentivos): Existem empresas que estão a despedir 
colaboradores (trabalhadores temporários e outsourcing) e continuam a poder aceder aos 
benefícios/incentivos que estão a ser criados pelo Governo. Como garantir a extensão de 
critérios às empresas que estão a dispensar trabalhadores temporários e/ou trabalhadores 
associados a projetos de Outsourcing? De recordar que estes são os trabalhadores menos 
protegidos em termos de desemprego e que recebem maioritariamente o salário mínimo 
nacional; 

 
 



 

          

• Marcação de férias: É urgente introduzir critérios de flexibilidade na marcação de férias, 
nomeadamente a decisão unilateral por parte da entidade empregadora;  
 

• Bancos de Horas: É fundamental flexibilizar o prazo associado aos Bancos de Horas que 
terminarão a 30 de Setembro, por forma a dar tempo ao empregador de compensar com o 
tempo necessário as horas a negativo que agora vai ter de suportar.  De outra forma, se não 
forem compensadas/prestadas pelo trabalhador até aquela data, o empregador não será 
ressarcido; 
 
 

 
 
A Direção da APESPE-RH está atenta e 100% comprometida com a situação atual e sobretudo com a fase 
complexa e exigente que os nossos Associados estão a passar, pelo que prometemos para breve algumas 
recomendações de atuação face às dúvidas e incertezas que a ambiguidade que as medidas que estão a 
ser tomadas está a gerar. De qualquer forma e tal a principal recomendação que deixamos desde já é que 
os deveres e as obrigações que estão inerentes às atividades que representamos não podem, agora mais 
do que nunca, deixar de ser postas em prática, sob pena de prejudicarmos um mercado já de si débil e 
que atravessará um dos maiores desafios de sempre pelo que o papel de cada empresa Associada é 
fundamental para garantir a manutenção de um setor são, cumpridor e eticamente irrepreensível.  
 
Contamos com o apoio de todos os Associados. 
Obrigado. 
 
 
 
 
Afonso Carvalho 
 
Presidente 
APESPE-RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

 

ANEXO A 
 
 
 
No seguimento da solicitação feita à APESPE-RH, no dia 17 Março de 2020 pela CCP, para identificarmos 
aspetos críticos (dificuldades de implementação) das medidas até agora adotadas pelo Governo, assim 
como a identificação de outras medidas que considerássemos necessárias à minimização dos impactos, 
económicos e sociais da atual situação, vimos por este meio partilhar o seguinte: 
 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13.03: 
 
art. 22.º: 
Deveria encontra-se aqui igualmente prevista no que respeita às faltas ao trabalho, as motivadas por 
assistência a ascendentes (pais/avós). Não se encontram devidamente salvaguardadas questões como 
as dos acompanhantes (regime do maior acompanhado) ou dos cuidadores informais. Esta questão 
reveste importância máxima no caso de os acompanhantes/cuidadores informais serem trabalhadores de 
serviços essenciais. 
 
Deveria igualmente ser contemplada a hipótese de ascendentes ou colaterais em 1.º grau poderem 
usufruir do regime de faltas aqui previsto para assistência a neto e/ou sobrinho. 
 
Esta questão reveste importância máxima no caso de estarmos perante trabalhadores de serviços 
essenciais. 
 
n.º 3 do art. 23.º: 
 
. Como aferir e demonstrar que é possível ou não o teletrabalho? Através de declaração da entidade 
empregadora?; 
 
. Prever a suspensão dos prazos (caducidade e prescrição) dos processos disciplinares (impossibilidade de 
realização de determinadas diligências); 
 
. Prever a suspensão dos prazos administrativos, sempre que a instrução do processo implique diligencias 
presenciais ou ausência de recursos para realização das mesmas; 
 
. Prever um regime específico para a questão da impossibilidade de cumprimento de determinadas 
obrigações por parte da entidade empregadora. Como exemplo temos o cumprimento do prazo da 
realização de exames médicos aos trabalhadores (iniciais, periódicos ...) - n.º 3 do art.º 108.º da lei n.º 
3/2014, de 28-14; o prazo de inscrição dos trabalhadores na segurança social; etc. 
 

  
 
Contratos de Prestação de Serviço (CPS): 
 
. No âmbito dos contratos de prestação de serviços, a presente situação de surto deverá ser 
considerada/qualificada como “causa de força maior”? Não deveria a presente situação se encontrar 
justificada em diploma que regulasse a mesma, nomeadamente, quando uma das partes invoca a causa 
de força maior para justificar o incumprimento, o que pode fazer a outra parte? 
. O incumprimento de um contrato, por motivo dessa causa de força maior, obrigará a compensar a parte 
lesada? 



 

          

. O que é possível fazer para acautelar o risco de o contrato ser incumprido ou se tornar desequilibrado o 
seu cumprimento? 

 

Outros pontos críticos (1): 

 

 

 



 

          

 

Outros pontos críticos (2): 

 

. Garantir que a ACT formaliza a dispensa, dado o encerramento massivo das clínicas que prestam este 
serviço, dos 15 dias após a admissão para a realização dos exames médicos;  

. Assinatura/Formalização dos Contratos: Sugerir um período de exceção, no qual se admitiria o envio de 
contratos por email, funcionando o email de receção como prova; 

. Correspondência por correio (ex.: cartas de rescisão contratual) sobretudo se o plano de emergência 
nacional for acionado e uma vez que os correios já estão em horário reduzido: Alargar formalmente os 
prazos, criar medida alternativa ou excecional? 
 
. Alargar aos trabalhadores com contratos temporários e/ou com outro vínculo contratual menos 
duradouro as medidas existentes ou vindouras que se aplicam aos trabalhadores com vínculos contratuais 
mais duradouros;  
 
. Criar um regime de exceção e de forte apoio social para os trabalhadores temporários que 
tendencialmente serão os primeiros a ver o seu contrato de trabalho rescindido; 
 
 
. Garantir o apoio financeiro imediato e alargado (ex.: subsídio desemprego reforçado para todos os 
contratos de trabalho temporário rescindidos durante a fase de pandemia); 
 
. Garantir um subsídio excecional de desemprego e proteção a médio prazo (durante a fase de pandemia) 
a todos os trabalhadores temporários que comprovem uma situação de suporte familiar na qual os 2 
titulares tinham contratos de trabalho temporário que foram rescindidos durante a fase de pandemia. 
 
 
 
 
Direção APESPE-RH 


