
 

 

N/Ref. 94/13                     Angra do Heroísmo, Outubro de 2013 

 

Assunto: PROCEDIMENTOS PARA ADESÃO AOS FUNDOS DE COMPENSAÇÃO.  

 

Caro Associado, 

 

Saiba todos os passos necessários! 

 
Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Portaria n.º 294-A/2013, de 30 de Setembro, 

que vem definir os procedimentos e elementos necessários à operacionalização do Fundo de 

Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), 

nos termos previstos no n.º 1 do artigo 59.º da Lei n.º 70/2013, de 30 de Agosto, que 

estabelece os regimes jurídicos dos referidos Fundos. 

 

O funcionamento dos Fundos de Compensação é operacionalizado através do site 

www.fundoscompensacao.pt, sendo neste onde se efetuam todas as declarações e constam o 

saldo de conta e os registos de cada trabalhador, cujos contratos de trabalho sejam celebrados 

a partir de 1 de Outubro de 2013. 

 

Assim, os procedimentos que a entidade empregadora deve de efetuar são os seguintes: 

 

� Adesão: 

• A adesão ao FCT é feita mediante declaração no site ao ser verificada a 

admissão do primeiro trabalhador abrangido pela Lei n.º 70/2013, de 

30 de Agosto, sendo que após tal procedimento, é automaticamente 

efetivada a adesão ao FGCT; 

• A comunicação da admissão de cada trabalhador deve ser efectuada 

até ao início do respetivo contrato. 

 

� Alterações: 

• No caso de ser necessário proceder à alteração de algum elemento 

comunicado, o empregador dispõe de 5 dias para o fazer, através do 

site; 



 

 

• Ao ser atualizado o valor da retribuição base e/ou diuturnidades, o 

empregador terá de comunicar antes da produção de efeitos destas 

mesmas alterações. 

 

� Pagamento: 

• O pagamento das entregas aos Fundos é efetuado entre os dias 10 e 20 

de cada mês, através de multibanco ou do sistema de homebanking, 

ao ser previamente emitido no site o documento de pagamento que 

contem a referência, o montante e o prazo; 

• O pagamento pode ainda ser realizado até ao dia 8 do mês seguinte, 

mas sujeito a contagem de juros diários a partir do dia 20. Os juros 

correspondentes serão incluídos no pagamento do mês seguinte;  

• No caso de incumprimento, as notificações são efectuadas para o 

endereço eletrónico do empregador. 

 

� Valores em dívida: 

• O empregador pode proceder ao pagamento dos valores em dívida 

juntamente com a entrega do mês seguinte, sendo o documento de 

pagamento emitido pelo site; 

• A dívida pode ser regularizada mediante pagamento em prestações 

mensais, quando requerido ao presidente do conselho de gestão do 

respectivo Fundo, sendo a decisão comunicada para o endereço 

eletrónico do empregador. 

 

� Reembolso do FCT: 

• O pedido de reembolso é efetuado através do site, indicando a 

identificação do trabalhador e a data da cessação do contrato de 

trabalho; 

• Caso a cessação do contrato de trabalho não venha a ocorrer, o 

empregador comunica de imediato aos Fundos da mesma forma como 

procedeu à adesão do trabalhador; 



 

 

• O FCT procede à reactivação da conta do trabalhador em causa quando 

comunicada a não cessação do contrato de trabalho, sendo que o 

empregador deve devolver o valor reembolsado pelos Fundos, bem 

como regularizar os valores em dívida. 

 

� Reembolso do FGCT: 

• O FGCT efetua o pagamento dos valores devidos, mediante 

requerimento apresentado pelo trabalhador, através do site; 

• Após a receção deste, o Fundo solicita ao empregador, através do seu 

endereço eletrónico, informação acerca da cessação do contrato, 

nomeadamente o que já foi pago ao trabalhador a título de 

compensação, dispondo o empregador de 4 dias para o fazer; 

• A decisão é notificada ao trabalhador através de carta registada com 

aviso de receção e ao empregador através do endereço eletrónico. 

 

� Transmissão de empresa, estabelecimento ou posição contratual: 

• Verificada a transmissão, o empregador originário comunica tal 

ocorrência, bem como a identificação do novo empregador, devendo 

este último, dar cumprimento às regras de adesão aos Fundos. 

As dívidas aos Fundos de Compensação não são apensadas a outros processos de execução 

por dívidas no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.. 

 

O presente diploma entrou em vigor a 11  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1381834338.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


