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PARECER DA UGT 

SOBRE A PROPOSTA DE DECRETO-LEI QUE PROCEDE À PRIMEIRA ALTERAÇÃO À LEI Nº 

70/2013, DE 30 DE AGOSTO (REGIMES DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO E 

FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO) 

 

A proposta de Decreto-Lei agora colocada em apreciação pública vem proceder à alteração do 

regime jurídico do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de 

Compensação do Trabalho (FGCT), no sentido de proceder à sua simplificação e alteração de 

âmbito, com o objectivo de garantir um equilíbrio mais efectivo entre as exigências que 

resultam deste regime e a protecção conferida no caso concreto a cada trabalhador, 

nomeadamente em função do valor da compensação no momento da cessação do contrato de 

trabalho.  

Antes de mais, não deve ser esquecido que o regime que agora se altera foi resultado de uma 

proposta da UGT, que ficou consagrada no Compromisso para o Crescimento, Competitividade 

e Emprego, de Janeiro de 2012, tendo por objectivo obstar ao facto de, em casos de 

incumprimento do pagamento da compensação por cessação do contrato de trabalho por 

parte do empregador, o trabalhador tivesse como único mecanismo de reacção o recurso à via 

judicial, com os custos e a morosidade que daí advêm.  

O sistema criado, que entrou em vigor em Outubro de 2013, permitiu assim que o trabalhador 

passasse a ter uma protecção acrescida em caso de cessação de trabalho, vendo garantido, de 

forma célere e eficaz, o pagamento de metade da compensação por cessação de trabalho. 

O carácter inovador deste regime e a sua recente entrada em vigor não deixaram de estar na 

origem de alguns problemas de carácter eminentemente prático, motivo pelo qual a UGT 

manifestou a sua abertura para que, ainda antes do período de 3 anos inicialmente 

estabelecido para a sua avaliação, se procedesse à análise dos mesmos.  

Nesse sentido, a UGT participou nas discussões realizadas em sede de Comissão Permanente 

de Concertação Social (CPCS), quer em plenário quer em grupo de trabalho tripartido 

constituído para o efeito, visando assegurar que das alterações preconizadas não resultasse 

um desvirtuamento daquele que foi o objectivo central dos fundos criados, assegurando um 

equilíbrio entre os custos para as empresas resultantes da sua criação e a manutenção da 

garantia do pagamento de metade da compensação, nos casos em que o incumprimento se 

afigure mais necessário.  

Foi aliás nesse quadro que a UGT sempre defendeu que se revelava pertinente a análise de 

soluções, nomeadamente de natureza informática, que permitissem reduzir tempos e custos 

de adesão por parte das empresas ao sistema, e a criação de mecanismos que viabilizassem 

um controlo mais eficaz das situações de incumprimento ou de utilização dos fundos para fins 

diversos daqueles para que foram criados.  
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Nesse contexto, não pode a UGT deixar de saudar que, em simultâneo com as discussões 

realizadas, não tenha o Governo deixado de introduzir mecanismos (webservice) que, de 

alguma forma, contribuíram para que os problemas verificados no momento da adesão pelas 

empresas possam vir, a curto prazo,  a ser minimizados.  

O consenso atingido em sede de CPCS sobre esta matéria, e mais especificamente, sobre a 

exclusão deste regime dos contratos cuja duração seja igual ou inferior a 60 dias, não deixa de 

estar associado à introdução de tais mecanismos, cuja evolução e aperfeiçoamento deverão 

continuar a ser realizados com vista a que os motivos práticos na origem da exclusão agora 

introduzida deixem efectivamente de ser constrangimentos motivadores que a justifiquem. 

A UGT deve assim considerar positivo que a presente proposta de Decreto-Lei dê 

concretização ao compromisso assumido pelo Governo perante os parceiros sociais no sentido 

de esta alteração se revestir de um carácter que poderemos designar de transitório, ao prever 

a sua reavaliação em sede de Conselhos de Gestão dos Fundos no prazo de 6 meses.  

Devemos porém sublinhar que tal avaliação deverá assumir um carácter mais continuado, não 

se cingindo a um momento único de avaliação, e estar associada ao fornecimento de 

informação constante e adequada aos parceiros sociais não apenas sobre os impactos 

financeiros nos Fundos, mas igualmente sobre a evolução dos custos efectivos das adesões 

(tempo e valores) e sobre a evolução do universo de contratos celebrados e não abrangidos 

pela Lei nº 70/2013, o que importará nomeadamente uma articulação de dados com a 

Segurança Social.  

No que concerne aos mecanismos agora introduzidos de suspensão e dispensa de entregas, 

artigos 11º-A e B, a UGT manifesta a sua não oposição aos mesmos, na medida em que, 

respectivamente, a protecção do trabalhador não resulta minorada uma vez que se garante 

um nível de contribuições que garanta a metade da compensação e em que se subsume o 

acesso à protecção conferida pelo regime aos casos em que a compensação se opera de 

acordo com as novas regras, correspondendo ao espírito com que estes Fundos foram 

efectivamente criados.   

No entanto, e se, na generalidade, a UGT deve manifestar a sua concordância com as 

alterações propostas, não podemos deixar de assinalar que o articulado carece ainda de alguns 

aperfeiçoamentos, sendo que, se na sua maioria são de carácter meramente formal, no que 

concerne à aplicação destas alterações no tempo, nos parece ainda o articulado proposto não 

corresponder integralmente ao acordado em sede de concertação social.  

Assim, e no que se refere ao regime contraordenacional, a UGT considera que são várias as 

alterações que se fazem necessárias.   

Desde logo, no artigo 11º-A (Suspensão das entregas), parece-nos que a contraordenação 

estabelecida no nº 3 pode dar azo a interpretações equívocas. O que se pretende que 

constitua contraordenação é a não retoma das entregas prevista na parte final do nº 2.  

Mais, ao nº 6 do artigo 8º não corresponde qualquer contraordenação. Tal número 

corresponde ao nº 5 da redacção actual, cuja violação constitui contraordenação muito grave.  
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A inexistência de contraordenação verifica-se igualmente no nº 6 do artigo 34º. Diga-se que tal 

lapso se verifica igualmente na legislação em vigor, uma vez que não constitui qualquer 

contraordenação a violação do nº 5 do artigo 34º, o que importaria corrigir.  

Numa nota final, e no que concerne à já aludida questão da aplicação da lei no tempo, a UGT 

verifica que a redacção agora apresentada não deixa de salvaguardar um regime diferenciado 

para os novos mecanismos de suspensão e dispensa de entregas aos fundos, consagrando a 

sua produção de efeitos a 1 de Outubro de 2013.  

No entanto, o articulado não salvaguarda de idêntica forma o novo regime de solicitação de 

reembolsos, que introduz um prazo máximo para que o empregador realize tal solicitação, 

conforme o discutido em CPCS. 

Nesse sentido, a UGT propõe que, no artigo 4º do Decreto-Lei (Aplicação da lei no tempo), o nº 

4 do artigo 37º deixe de estar referido no nº 1 do artigo, antes consagrando a sua aplicação a:  

- contratos celebrados antes da entrada em vigor do presente diploma mas em que a 

cessação ocorra após essa data;  

- contratos em que a celebração e a cessação já se tenham verificado e em que o 

reembolso não tenha sido solicitado pelo empregador, caso em que este deverá ser 

notificado de que tem um prazo de um ano para o solicitar.  
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