
   
 

          

Proposta: Alteração do regime de Lay-Off Simplificado 

Objetivo: Inclusão dos Contratos de Trabalho Temporário no regime de Lay-Off Simplificado 

A APESPE-RH vem por este meio apresentar a sua proposta de alteração ao regime de Lay-Off 

Simplificado, o qual não prevê nem protege os trabalhadores que prestam serviço nas empresas 

utilizadoras com contratos de trabalho temporário. Esta decisão, ou melhor, a não transposição de 

todas as formas de contratação previstas no Código do Trabalho para o regime de Lay-Off 

Simplificado deixa de fora um número muito relevante de trabalhadores, que por sinal são dos mais 

desprotegidos aos olhos da lei e dos que menos acesso têm – pela natureza dos seus vínculos 

contratuais – a outro tipo de benefícios sociais (ex.: crédito habitação, etc.).  

Nas últimas semanas os Associados da APESPE-RH têm reportado quebras de pelo menos 50% da sua 

atividade fruto do corte abrupto das necessidades das empresas utilizadoras. A APESPE-RH estima que 

num curto espaço de tempo mais de 75.000 postos de trabalho sejam perdidos, o que para além do 

flagelo social significa também uma quebra de receitas para a Segurança Social e um aumento da 

despesa por via dos subsídios de desemprego. Todos perdem, sobretudo aqueles que mais apoio 

precisam neste momento, os trabalhadores.  Nesse sentido, tem de ser dada a opção às 

empresas utilizadoras de trabalho temporário de enquadrarem os trabalhadores temporários no mesmo 

regime onde serão enquadrados os trabalhadores da sua estrutura interna. Em suma, a lei tem de dar a 

opção às empresas de trabalho temporário de poderem enquadrar os seus trabalhadores que estão a 

trabalhar nas instalações de um cliente (estabelecimento) no mesmo regime onde serão enquadrados 

os trabalhadores internos desse mesmo cliente. 

 

Sugestão alteração: 

Este regime é aplicável ao setor do Trabalho Temporário. Para efeitos do previsto na alínea a) do artigo 

nº3 da atual Portaria nº71-A/2020, de15/03, na redação que lhe é dada pela Port. N.º 76-B/2020, de 

18/03, é considerado um estabelecimento da empresa de Trabalho Temporário as instalações de cada 

um dos seus clientes. 

(Nota: enquanto não for publicada a anunciada alteração ao regime de layoff simplificado que o Gov. 

tem referido, mas que ainda se aguarda, mantendo-se a redação publicada daquele normativo, seria 

importante solicitar que o período de referência deixasse de ser os 60 dias e pudesse existir 

retroactividade a Janeiro/2020 para efeitos de cálculo do impacto). 

 

Apoio financeiro ao trabalhador temporário:  

. A conceder pela Segurança Social: igual ao que está definido no regime de Lay-Off Simplificado para os 

trabalhadores da empresa em causa; 

. A conceder pela Empresa Utilizadora: igual ao que está definido no regime de Lay-Off Simplificado para 

o Empregador; 

 

Lisboa, 26 de Março de 2020 

A Direção da APESPE-RH  


