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O QUE É O LAY-OFF? 

 

 É uma redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos 

de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo 

devido a: 

o Motivos de mercado; 

o Motivos estruturais ou tecnológicos; 

o Catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade 

normal da empresa. 

 Desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade 

económica da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. 

 Importante: Durante o regime de layoff, bem como nos 30 ou 60 dias seguintes ao termo 

da aplicação do regime de layoff (suspensão dos contratos ou redução do período normal 

de trabalho), consoante a medida não exceda ou seja superior a 6 meses, o empregador 

não pode fazer cessar o contrato de trabalho de trabalhador abrangido pelo regime de 

layoff, exceto se se tratar de cessação da comissão de serviço, cessação de contrato de 

trabalho a termo ou despedimento por facto imputável ao trabalhador. 

 

 

 

QUAIS AS CONDIÇÕES DE ACESSO AO LAY-OFF SIMPLIFICADO (COVID-19)? 

 

 Apenas as empresas em situação de crise empresarial nos seguintes termos: 

o A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da 

interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou 

cancelamento de encomendas; 

o A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias 

anteriores ao pedido junto da segurança social com referência ao período 

homólogo ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à 

média desse período. 

 As circunstâncias referidas anteriormente, são atestadas mediante declaração do 

empregador conjuntamente com certidão do contabilista certificado da empresa; 

 As empresas só poderão beneficiar deste apoio se tiverem a situação contributiva 

regularizada perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social. 
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QUAIS AS FORMALIDADES PARA PODER IMPLEMENTAR UM REGIME DE LAY-OFF 

SIMPLIFICADO? 

 

 A empresa tem de comunicar, por escrito, aos trabalhadores a decisão de requerer o 

apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho: 

o Indicando a duração previsível, ouvidos os delegados sindicais e comissões de 

trabalhadores quando existam, remetendo de imediato requerimento ao 

Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.); 

o Acompanhado da declaração do empregador conjuntamente com certidão do 

contabilista certificado da empresa, que atesta a situação de crise empresarial; 

o Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de 

segurança social. 

 

 

QUAIS OS ENCARGOS COM OS TRABALHADORES NO REGIME DE LAY-OFF SIMPLIFICADO? 

 

 Os trabalhadores que integrem o regime auferem, no mínimo, uma remuneração ilíquida 

mensal de dois terços, até um limite máximo de três remunerações mínimas mensais 

garantidas, pelo período de um mês prorrogável mensalmente após avaliação, até um 

limite máximo de seis meses; 

 A Segurança Social assegura o pagamento correspondente a 70 % da remuneração do 

montante referido na alínea anterior, sendo o remanescente suportado pela entidade 

empregadora. 

 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

 

 Quando as empresas ou trabalhadores tenham dúvidas ou pretendam informações 

adicionais sobre o regime de layoff, deverão contactar a Autoridade para as Condições do 

Trabalho (ACT), da sua área (ver contactos em http://www.act.gov.pt/Contactos.aspx).  

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

 Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 10-A/2020 de 13 de março, conforme consta 

dos números 11 e 12; 

 Portaria n.º 71-A/2020 de 15 de março, conforme consta nos artigos 3º, 4º e 5º; 

 Portaria n.º 76-B/2020 de 18 de março. 
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