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PARECER DA UGT  

SOBRE O PROJECTO DE PROPOSTA DE LEI QUE ESTABELECE OS REGIMES DO FUNDO DE 

COMPENSAÇÃO DO TRABALHO E DO FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO 

TRABALHO 

 

O projecto de proposta de lei agora apresentado vem regular uma matéria importante no 

quadro do Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego, a qual se reveste de 

carácter prioritário, se existir da parte do Governo a intenção séria de cumprir com o 

compromisso assumido com os parceiros sociais de assegurar a simultaneidade entre a 

entrada em vigor da 3ª fase das compensações (alinhamento com a média comunitária) e do 

funcionamento do mecanismo de garantia das compensações que é objecto deste normativo.  

A UGT deve relembrar que a proposta de lei que visa estabelecer o novo montante das 

compensações deu entrada na Assembleia da República a 31-12-2012, prevendo uma 

compensação de 12 dias por ano de antiguidade, valor que não foi acordado com os parceiros 

subscriptores do acordo tripartido e que merece a total rejeição da UGT por não corresponder 

no nosso entender à média comunitária. Tal exigirá um real esforço de concertação que 

permita assegurar as condições para que uma regulação adequada destas matérias e a 

indispensável simultaneidade ainda se cumpram.  

A UGT não pode deixar aqui de reafirmar que o não assegurar da simultaneidade da entrada 

em vigor da redução dos montantes das compensações para a média comunitária e da entrada 

em funcionamento dos FCT constituirá uma clara violação do Compromisso para o 

Crescimento, Competitividade e Emprego.  

Nesse sentido, não apenas este diploma deverá merecer carácter urgente e prioritário, como o 

mesmo se exige para as várias portarias que o deverão regulamentar, que regularão questões 

importantes como os investimentos admissíveis, e o necessário procedimento concursal com 

vista à selecção das entidades gestores, condições necessárias para a efectiva entrada em 

funcionamento dos FCT.  

No que concerne ao conteúdo do projecto em análise, a UGT constata que o mesmo se 

aproxima do espírito com que a criação deste mecanismo foi acordada no Acordo Tripartido 
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para a Competitividade e Emprego de 2011 e no Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego de 2012, garantindo algumas condições que a UGT sempre 

considerou fundamentais.  

Com efeito, a proposta garante ao trabalhador o pagamento de 50% do montante da 

compensação para situações de insolvência e encerramento de empresas, o que sempre se 

nos afigurou essencial, bem como garante ainda que os custos para as empresas não serão 

excessivos, estabelecendo uma contribuição total de 1%, igualmente conforme os 

compromissos tripartidamente assumidos. 

No entanto, o diploma não garante claramente uma condição fundamental, o efectivo 

pagamento de metade de compensação nos casos de despedimento, devendo ser clarificado o 

papel do FGCT, enquanto mecanismo de mutualização, para suprir nomeadamente a 

incapacidade dos FCT para cobrir a totalidade dos 50%, caso a empresa não o faça.  

O diploma suscita ainda um conjunto de outras questões, as quais se nos afiguram 

importantes não apenas para uma maior clareza do diploma como para o estabelecimento de 

um sistema estável, equilibrado e transparente.  

Cobertura do pagamento de metade das compensações 

Uma alteração que não pode deixar de ser feita concerne à forma como é assegurada a 

cobertura de metade do pagamento da compensação. Do articulado apresentado, parece 

resultar que o pagamento de 50% será assegurado pelo Fundo de Compensação do Trabalho 

(FCT), o que não se verificará, face ao limite de 1% de contribuições. 

Conforme sempre afirmámos e já acima referimos, será necessária a criação de um mecanismo 

de mutualização que garanta efectivamente o pagamento de metade da compensação em 

todos os casos, o que deverá ser concretizado pelo agora designado Fundo de Garantia de 

Compensação do Trabalho (FGCT).  

Assim, deverá resultar expresso no presente diploma que a garantia do pagamento de 50% da 

compensação resulta do conjunto do sistema constituído pelo FCT e pelo FGCT, na medida em 

que apenas pela componente mutualização tal finalidade se encontrará cabalmente garantida.  

Neste quadro deverá ser clarificado:  
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- Que o Fundo pagará ao trabalhador com direito a compensação o montante que conste na 

conta individual;  

- Que a empresa pagará o restante para os 100%, totalidade do valor da compensação;  

- Que, caso a empresa não pague o valor a que está obrigada, o FGCT pagará o montante não 

coberto pelo FCT, até ao limite de 50% da compensação.  

Funcionamento do Fundo de Compensação do Trabalho 

Os Fundos são de capitalização da empresa, afectos a cada trabalhador. 

Neste quadro, pertencendo o Fundo à empresa, o relativo a cada trabalhador serve para lhe 

pagar uma parte da sua compensação. Caso o trabalhador saia da empresa sem direito a 

compensação, o montante é devolvido à empresa. 

A parte do fundo relativa a cada trabalhador inclui o montante capitalizado inicialmente e o 

rendimento gerado com as aplicações do mesmo.  

Natureza e funcionamento do Fundo de Garantida de Compensação do Trabalho 

A UGT defende que o FGCT conforme é proposto deverá ser um mecanismo de natureza 

supletiva e transitória, na medida em que entendemos que deverá caber às entidades gestoras 

dos FCT a responsabilidade pela gestão e manutenção daquele fundo.  

Se, numa fase inicial, tal não será viável, sendo necessária a criação do fundo de garantia nos 

moldes previstos, o FGCT deverá ser objecto de reponderação num fim de um período pré-

determinado (2 anos), após o qual, e estando reunidas as condições necessárias, a sua gestão 

seria assumida pela entidade ou entidades gestoras de Fundos que o desejarem. 

Por fim, devemos ainda salientar que, pela sua natureza e finalidades, entendemos que o FGCT 

deverá ser gerido, nesta fase, pelo Fundo de Garantia Salarial, embora como Fundo totalmente 

autónomo.  
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Articulação entre o Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia de 

Compensação do Trabalho  

Um aspecto que se nos afigura pouco claro no projecto de diploma é de que forma se 

operacionaliza a ligação entre o FCT e o FGCT e como se processa a entrada das contribuições 

neste último.  

Com efeito, o diploma apenas refere, no seu artº 36º, que o financiamento do FGCT é 

assegurado pelos empregadores com o valor de 0,2% da retribuição-base e diuturnidades, não 

esclarecendo porém expressamente se o pagamento é realizado directamente pelo 

empregador ou indirectamente pela entidade gestora do FCT.  

Esta última solução parece-nos mais adequada, afigurando-se-nos ser não apenas a que mais 

se aproxima do espírito pretendido, nomeadamente pela inexistência de qualquer quadro 

sancionatório para o empregador que incumprisse aquela obrigação, como a que melhor se 

adequa ao Código do Trabalho, o qual não estabelece obrigações para o empregador no que 

concerne a este FGCT. 

Nesse contexto deverá porém ser regulada a forma e os prazos da transferência dos referidos 

0,2% por parte das entidades gestoras dos FCT para o FGCT.  

Mecanismo equivalente  

Uma outra nota que consideramos importante concerne ao mecanismo equivalente que agora 

se visa estabelecer.  

O mesmo respeita na generalidade o acordado tripartidamente, suscitando porém algumas 

reservas no que concerne ao leque de entidades com as quais o mesmo se poderá 

contratualizar.  

A UGT considera fundamental assegurar que tais instituições tenham uma desejável 

estabilidade, sobretudo se atendermos a que o empregador se encontra obrigado a manter tal 

mecanismo durante toda a execução do contrato (nº 3 do artº 9º), revelando-se por isso 

relevante para garantir que o trabalhador tem garantida a cobertura pretendida.  

Nesse sentido, veja-se a título de exemplo o regime dos Planos de Poupança (Decreto-Lei nº 

158/2002 de 2 de Julho), pelo qual a gestão é acometida, consoante a natureza do fundo de 
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poupança, apenas a sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliário, a entidades 

gestoras de fundos de pensões ou empresas de seguro autorizadas (artº 2º).  

Face ao exposto, suscita-nos reservas que, no artigo 33º, se preveja a possibilidade do 

mecanismo equivalente ser prestado por empresas de investimento.  

O Mecanismo Equivalente está obrigado a contribuir para os FGCT, em montantes iguais aos 

FCT.  

Poderá ainda haver Mecanismos Equivalentes desde que assegurem as mesmas garantias, o 

que poderá ser feito através das garantias bancárias do trabalho temporário, mas neste caso 

têm que ser estabelecidos a durabilidade destas garantias e o montante necessário, análogo 

ao FCT.   

Regime contra-ordenacional 

Uma nota adicional concerne à relação que se deverá estabelecer entre a entidade gestora e a 

ACT, enquanto entidade com competência inspectiva em matéria das obrigações respeitantes 

aos empregadores.  

O projecto prevê somente que a entidade gestora tem o dever de prestar a informação 

necessária à ACT, não esclarecendo porém se tal dever se concretiza apenas num mero dever 

de colaboração quando a tal solicitada ou num efectivo dever de comunicar os 

incumprimentos constatados. A UGT entende que o diploma se deverá encaminhar neste 

último sentido.  

Outras questões 

O nº 1 do artigo 7º (Colocação de contratos recusados) prevê que uma entidade gestora pode 

recusar a adesão de empregador mediante fundamentação da decisão.  

Nesse sentido, parece-nos que deveriam desde já ser elencados, mesmo que a título 

exemplificativo, os motivos atendíveis para uma eventual recusa.  

Por fim, a UGT não pode deixar de destacar que a importância central de que se reveste a 

criação dos mecanismos consagrados neste diploma, com profundo impacto para os 

trabalhadores, deveria reflectir-se na informação que a empresa se encontra obrigada a 

prestar anualmente sobre a sua actividade social.  
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Assim, e não obstante não constituir  matéria objecto do diploma agora em apreciação, a UGT 

considera que deveria ser alterada a Portaria nº 55/2010 de 21 de Janeiro, que regula o 

chamado Relatório Único, de forma a que o modelo respectivo passasse a incluir informação 

sobre o FCT ou mecanismo equivalente pelo qual a empresa optou.  
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