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Nota explicativa sobre 

SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DO TRABALHO 

 

I. FINALIDADE  

Assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento efetivo de metade do valor da 

compensação devida por cessação do contrato de trabalho. 

 

II. A QUEM E QUANDO SE APLICA  

- Contratos de trabalho celebrados após a sua entrada em vigor, tendo sempre por 

referência a antiguidade, contada a partir do momento da execução daqueles 

contratos. 

- Todos os casos de cessação do contrato de trabalho de que resulte a aplicação da 

compensação por despedimento colectivo: 

- Despedimento por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação; 

- Não renovação de contrato de trabalho a termo ou de trabalho temporário; 

- Morte de empregador, extinção de pessoa colectiva ou encerramento de 

empresa; 

- Insolvência e recuperação de empresa; 

- Comissão de serviço; 

- Transferência definitiva com prejuízo sério do trabalhador. 

- Excluídos os contratos de muito curta duração. 
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III. INSTRUMENTOS 

Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) 

Fundo de capitalização individual que responde, no máximo, pelos montantes 

entregues pelo empregador e eventual valorização positiva.  

Suportado por entregas patronais - 0,925% da retribuição base e diuturnidades / 12 

vezes ao ano 

 

Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) 

Fundo de natureza mutualista, que visa garantir, em caso de insuficiência do FCT, o 

pagamento do valor remanescente em dívida até ao limite de metade do valor da 

compensação devida.  

Suportado por entregas patronais - 0,075 % da retribuição base e diuturnidades / 12 

vezes ao ano. 

 

Mecanismo Equivalente (ME) 

Mecanismo contratualizado pelo empregador que garanta cobertura idêntica à do FCT.  

Constituído pelo empregador junto de instituições sujeitas a supervisão do Banco de 

Portugal ou do Instituto de Seguros de Portugal desde que estejam legalmente 

autorizadas a exercer a gestão e comercialização desse instrumento, o qual deve ser 

identificado como ME. 

Entregas patronais – montante acordado, desde que a cobertura seja garantida. 
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IV. GESTÃO DOS FUNDOS  

O FCT e o FGCT têm conselhos de gestão tripartidos constituídos por:  

a) O presidente do IGFCSS,I.P./ IGFSS,I.P. que preside; 

b) Um representante designado pelo membro do Governo responsável pela 
área das finanças; 

c) Um representante designado pelo membro do Governo responsável pela 
área laboral; 

d) Um representante designado pelo membro do Governo responsável pela 
área da segurança social; 

e) Um representante de cada uma das confederações de empregadores com 
assento na Comissão Permanente de Concertação Social; 

f) Dois representantes de cada uma das confederações sindicais com assento na 
Comissão Permanente de Concertação Social. 

 

Competências dos conselhos de gestão  

- Aprovação do plano de atividades, do orçamento, do relatório de atividades, do 

relatório de contas e balanço anuais, do regulamento de gestão e do regulamento 

interno (decide nomeadamente sobre a política de investimento);   

- Acompanhamento das atividades dos Fundos, apresentando ao presidente propostas, 

sugestões, recomendações ou pedidos de esclarecimento que entender convenientes, 

bem como propor a adoção de medidas que julgue necessárias à realização dos seus 

fins. 

As entidades gestoras do FCT e do FGCT são, respetivamente, o Instituto de Gestão de 

Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. (IGFCSS, I. P.), e o Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.). 
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V. ADESÃO  

A adesão aos fundos é obrigatória, podendo o empregador aderir a ME em alternativa 

ao FCT.  

A adesão é automática com a inscrição do primeiro trabalhador em FCT ou ME, 

devendo comunicar as contratações até à data de início da execução do contrato.  

A adesão ao FGCT é automática, operando com a adesão ao FCT ou ME.  

A adesão origina a criação de:  

 - conta global em nome de empregador;  

 - contas de registo individualizado por trabalhador.  

A adesão cessa com a cessação da actividade do empregador no sistema de segurança 

social. 

 

VI. TRANSFERÊNCIAS ENTRE INSTRUMENTOS  

O empregador pode transferir os seus trabalhadores do FCT para ME e vice-versa, não 

podendo daí resultar prejuízo para a cobertura de 50% da compensação.  

O empregador pode optar por vários ME, desde que não constitua uma discriminação 

entre trabalhadores.  

Transmissão da posição contratual do empregador para terceiro 

O empregador originário deve transferir para o novo o saldo da conta de registo 

individualizado (se for ME, deve ser garantido que não há prejuízo para o trabalhador. 

Transmissão da titularidade da empresa ou estabelecimento  

O transmissário assume a titularidade da conta global do empregador.  
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VII. COMO FUNCIONA 

Empregador é responsável pelo pagamento integral da compensação, nos termos 

previstos no Código do Trabalho.  

Em caso de cessação do contrato de trabalho, o empregador pode pedir ao FCT o 

reembolso do saldo da conta de registo individualizado do trabalhador em causa 

(entregas+valorizações) até 20 dias antes da cessação.   

Reembolso pelo FCT em 10 dias após o pedido.  

FCT comunica ao FGCT e à ACT o reembolso (em 4 dias).  

 

E se empregador incumpre com as entregas aos FCT, FGCT ou ME? 

Empregador notificado para proceder regularização e custeia os custos resultantes. 

Se não houver regularização voluntária – constituição de dívida e sua cobrança 

coerciva (equiparada a dívida a segurança social) e contraordenação muito grave. 

 

E se o empregador não entrega, total ou parcialmente, os montantes recebidos ao 

trabalhador? 

Sanção  

Até 90 dias após o limite do prazo de reembolso - Contraordenação muito grave; 

Mais de 90 dias – Abuso de confiança (Regime Geral das Infracções Tributárias) 

- valor superior a 7500€ - pena de prisão até três anos ou multa 

até 360 dias 

- valor superior a 50 000€, a pena é a de prisão de um a cinco 

anos e de multa de 240 a 1200 dias para as pessoas colectivas. 
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Trabalhador acciona o FGCT pelo valor necessário até cobrir 50% da compensação 

FGCT pede informação ao FCT e solicita informação ao empregador sobre a cessação. 

Informação prestada em 4 dias. 

Decisão e pagamento no prazo de 20 dias a contar do pedido.   

 

E se o FCT ou o ME não cobrirem ainda metade da compensação e o empregador não 

pagar, no mínimo, tal valor?  

O trabalhador pode accionar o FGCT, nos termos já referidos.   

 

E se empregador acciona indevidamente o FCT? 

Origina a recusa de pagamento.  

 

E se o despedimento é considerado ilícito e há lugar a reintegração do trabalhador? 

O empregador fica obrigado, no prazo de 30 dias contados a partir da data do trânsito 

em julgado daquela decisão, a nova inclusão do trabalhador no FCT e à consequente 

reposição do saldo da conta do registo individualizado do trabalhador à data do 

despedimento e às entregas que deixou de efetuar, relativamente a tal trabalhador 

(aplicável a FGCT e ME). 

Se o trabalhador accionou entretanto o FGCT, deve devolver os valores recebidos em 

30 dias após o trânsito em julgado da sentença.  

 

27-09-2013 


