
 

 

 
 

Laboral e Segurança Social 

A Segurança Social já dispõe desde 18 de junho de formulário online para as entidades 

empregadoras que pretendam efetuar pedidos (novos ou de prorrogações) ao lay off simplificado 

ou ao lay off no âmbito do Código do Trabalho.  

 

O formulário online agora disponibilizado aplica-se a novos pedidos ou a pedidos de prorrogação e 

substitui os formulários físicos Modelo RC 3056-DGSS e o Anexo, bem como Modelo RC 3057–DGSS e 

o Anexo. 

Para submeter o pedido, as entidades empregadoras devem, através da Segurança Social Direta, 

escolher a opção Layoff do menu Emprego. 

As entidades empregadoras devem ainda juntar ao pedido o Modelo RC 3058–DGSS devidamente 

preenchido e assinado pelo Contabilista Certificado, nos casos em que seja necessária a certificação 

do contabilista, designadamente:  

 Paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da 

interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão ou cancelamento de 

encomendas; 

 Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, nos 30 dias anteriores à 

apresentação do requerimento, com referência à média mensal dos dois meses anteriores a 

esse pedido, ou face ao período homólogo do ano anterior ou, quianda, para quem tenha 

iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. 

 

Para mais informações relativamente ao registo do pedido de lay off na Segurança Social consulte o 

Manual Passo-a-Passo Lay Off – Registo de Pedido na Segurança Social Direta. 
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LAY OFF 

Novo formulário online 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 
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mailto:franciscamachado@pintoribeiro.pt
http://www.pintoribeiro.pt/
mailto:geral@pintoribeiro.pt

