
 
 

 
 

 

  NOTÍCIAS À SEXTA                     
 

 

CCT entre a CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e a 
FEPCES - Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços 

- Deliberação da Comissão Paritária 

Boletim de Trabalho e Emprego, nº 29, 08/08/ 2013 

 

Deliberação da comissão paritária, nos termos do artigo 493.º do Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro, e no âmbito do Contrato Colectivo de Trabalho, celebrado entre a 

CNIS e a FEPCES, celebrado na data de 22 de Junho de 2006 e publicado no Boletim do Trabalho e 

Emprego, n.º 26, de 15 de Julho de 2006, com posteriores publicações nos BTE´s, n.º 47 de 

22/12/2007, n.º 11 de 22/3/2009, n.º 45 de 08/12/2009, n.º 34 de 15/09/2010 -  As partes acordam, 

nos termos na alínea b) do n.º 1 da cláusula 111.ª do CCT;  

1- Deliberar a criação das seguintes profissões e categorias profissionais, bem como proceder à 

definição de funções inerentes às novas profissões, ao seu enquadramento nos níveis de qualificação 

com a respectiva integração nos níveis de remuneração”.  

(http://bte.gee.min-economia.pt/completos/2013/bte29_2013.pdf) 

 

 

1. No dia 14 de Agosto, no número 156, Série I, do Diário da República, foi publicada 

a Lei n.º 57/2013, da Assembleia da República, que autoriza o Governo a rever o 

regime sancionatório constante do capítulo IV do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 

de Maio, aplicável no âmbito do regime jurídico de instalação, funcionamento e 

fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março. 

         http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/15600/0486304864.pdf 

 
2. No dia 20 de Agosto, no número 159, Série I, do Diário da República, foi publicado 

o Decreto-Lei n.º 118/2013, do Ministério da Economia e do Emprego que aprova o 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho 

Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético 

dos Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Directiva n.º 2010/31/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 2010, relativa ao 

desempenho energético dos edifícios. 

         http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/15900/0498805005.pdf 

 

http://bte.gee.min-economia.pt/completos/2013/bte29_2013.pdf
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http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/15900/0498805005.pdf


3. No dia 4 de Setembro, em Lisboa, teve lugar teve lugar a entrega do Prémio 

Cooperação e Solidariedade António Sérgio. 
 

Os vencedores da presente edição foram, na categoria de Boas Práticas, em ex-aequo: a 

Associação Alzheimer Portugal com o projecto Integração Social e Literacia nas Demências; o 

Espaço T com o projecto Arte como Processo Terapêutico e a Fundação ADFP com o projecto 

Parque Biológico da Lousã. 

 
4. No dia 6 de Setembro, no Salão Nobre da Direcção Nacional da PSP, decorreu a 

cerimónia de assinatura do protocolo “Programa Especial SIGNIFICATIVO AZUL" 

celebrado entre a FENACERCI, a PSP, o INR, I.P., e a CNIS. 
 

Este Programa especial visa a prevenção e garantia da segurança das pessoas com deficiência 

intelectual ou multideficiência e dos que com elas interagem, e assenta na cooperação 

interinstitucional entre a PSP e os organismos da área da deficiência e reabilitação, na 

consecução de um conjunto de objectivos comuns. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.psp.pt/Pages/Noticias/MostraNoticia.aspx?NoticiasID=1077


Lei n.º 70/2013, de 30 de Agosto, que estabelece os regimes jurídicos do fundo de compensação do trabalho 
(FCT), do mecanismo equivalente (ME) e do fundo de garantia de compensação do trabalho (FGCT), a qual 
entrou em vigor a 1 de Outubro de 2013 

 
 
 Âmbito de aplicação  

 
>Contratos de trabalho celebrados a partir de 1 de Outubro de 2013, com excepção dos (i) contratos de 
trabalho de muito curta duração e das (ii) relações de trabalho abrangidas pelos regimes de vinculação, 
de carreiras e de remunerações da função pública.  
>Empresas de trabalho temporário, qualquer que seja a duração do contrato celebrado com o trabalhador 
temporário.  
 

 
 
 
 
Natureza  

 
>O FCT e FGCT são fundos autónomos destinados a assegurar o direito dos trabalhadores ao 
recebimento efectivo de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho.  
>O ME consiste num meio alternativo ao FCT pelo qual o empregador fica vinculado a conceder ao 
trabalhador garantia igual à que resultaria da vinculação do empregador ao FCT. O ME apenas pode ser 
constituído pelo empregador junto de instituições sujeitas a supervisão do Banco de Portugal ou do 
Instituto de Seguros de Portugal. Na eventualidade de o ME não assegurar a cobertura de montante 
correspondente a metade da compensação devida por cessação do contrato de trabalho pode o 
trabalhador accionar o FGCT.  
 

 
 
 
 
 
Adesão obrigatória  

 
>O empregador é obrigado a aderir ao FCT, salvo opção por adesão a ME, que deve ser feita em bloco 

em relação à totalidade dos trabalhadores ao serviço do empregador.  
>Até à data de início de execução dos respectivos contratos de trabalho, o empregador fica obrigado a 
comunicar: (i) a admissão dos novos trabalhadores ao FCT ou, em alternativa, ao ME, (ii) o valor da 
retribuição base do trabalhador, devendo esta declaração ser objecto de actualização sempre que se 
verifiquem alterações do seu montante ou das diuturnidades a que o trabalhador tem direito.  
>A adesão ao FGCT opera automaticamente com a adesão do empregador ao FCT ou ao ME. Porém, a 
adesão ao FCT ou ao ME não impede posterior transferência da totalidade dos trabalhadores ao serviço 
do empregador para o ME ou FCT, respectivamente.  
> No caso de transmissão da posição contratual, transmissão de empresa ou estabelecimento, o saldo da 
conta do respectivo trabalhador ou da globalidade dos trabalhadores, consoante o caso, é transferido do 
empregador originário para o novo empregador. 

 

 

Obrigação de pagamento  

 
> A adesão ao FCT ou ao ME determina, para o empregador, a obrigatoriedade do pagamento das 
respectivas entrega, quer para o FCT (0,925 % de retribuição base e diuturnidades), quer para o FGCT 
(0,075% de retribuição base e diuturnidades), durante o período de execução do contrato de trabalho, 
salvo nos períodos em que inexista contagem de antiguidade.  

> As entregas são efectuadas 12 vezes por ano, mensalmente, nos prazos previstos para o pagamento 
de contribuições e quotizações à segurança social e respeitam a 12 retribuições base mensais e 
diuturnidades, por cada trabalhador.  

 

 

 

 

Direito ao reembolso  

 
> Em qualquer caso de cessação do contrato de trabalho o empregador pode solicitar ao FCT, com uma 
antecedência máxima de 20 dias relativamente à data da cessação do contrato de trabalho, o reembolso 
do saldo da conta de registo individualizado do respectivo trabalhador, incluindo a eventual valorização 
positiva.  

> O reembolso deve ser efectuado pelo FCT ao empregador no prazo de máximo de 10 dias, a contar da 
data do pedido de reembolso.  

> Caso a cessação do contrato de trabalho não determine a obrigação de pagamento de compensação, o 
valor reembolsado pelo FCT reverte para o empregador.  

> Sempre que, após apresentação de pedido de reembolso, pelo empregador ao FCT, a cessação do 
contrato de trabalho não venha a ocorrer, deve o empregador devolver ao FCT o valor reembolsado no 

prazo de 10 dias contados a partir da não verificação da cessação do contrato de trabalho.  

 
Limite de cobertura  

 
> O FGCT não responde por qualquer valor sempre que o empregador já tenha pago ao trabalhador valor 
igual ou superior a metade da compensação devida por cessação do contrato de trabalho.  

 

Em caso de despedimento 
ilícito  

 
> Nos casos em que o despedimento venha a ser declarado ilícito, e daí resulte 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 (i) incluir novamente o trabalhador no FCT ou no ME, (ii) repor o saldo da 
conta do registo individualizado do trabalhador à data do despedimento bem como realizar as entregas 
que deixou de efectuar, relativamente a tal trabalhador, desde esta data, (iii) proceder à devolução dos 
valores que tenham sido utilizados com recurso ao FGCT, caso este tenha sido accionado.  

 
Impenhorabilidade  
e  
Intransmissibilidade  

 
> Salvo os casos previstos na lei, o saldo da conta global do empregador no FCT, incluindo a totalidade 
do saldo das contas de registo individualizado, respeitante a cada um dos trabalhadores, é intransmissível 
e impenhorável.  

 
Accionamento indevido  

 
> Qualquer comportamento do empregador ou do trabalhador conducente ao accionamento do FCT ou do 
FGCT fora das condições e fins previstos determina a recusa de pagamento dos valores pretendidos.  

 
Cessação da adesão  

 
> A adesão ao FCT e ao FGCT finda com a cessação da actividade do empregador no sistema de 
segurança social.  

 



 

Inscrições: 
forumdireitoscriancas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação Amigos da Grande Idade – Inovação e Desenvolvimento, associação sem fins 

lucrativos, vai organizar o Congresso Portugal Maior 2013 a decorrer entre 4 e 8 de Dezembro 

no Centro de Congressos FIL, em Lisboa. Será um momento de profunda reflexão sobre a 

contribuição para a melhoria dos cuidados e serviços às pessoas idosas. 

Mais informações em: http://www.associacaoamigosdagrandeidade.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lino Maia 

 

 


