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PORTARIA N.º 294-A/2013, DE 30 DE SETEMBRO
Foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 294-A/2013, de 30 de Setembro,
que estabelece a regulamentação dos procedimentos de operacionalização do Fundo de
Compensação do Trabalho (“FCT”) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho
(“FGCT”).
Destacamos que o funcionamento do FCT e do FGCT é operacionalizado através do sítio
electrónico www.fundoscompensacao.pt, onde serão efectuadas todas as declarações a
prestar pelos empregadores relativas à adesão e identificação dos dados necessários
dos empregadores e trabalhadores.
Refira-se, no entanto, que os regulamentos de gestão do FCT e do FGCT ainda não
foram publicados, pelo que os fundos em questão não podem ainda iniciar a sua
actividade.
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O presente Legal Flash foi elaborado pela Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, RL com fins
exclusivamente

informativos,

não

devendo

ser

entendido

como

forma

de

publicidade.

A

informação

disponibilizada bem como as opiniões aqui expressas são de carácter geral e não substituem, em caso algum, o
aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, não assumindo a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira &
Associados, RL qualquer responsabilidade por danos que possam decorrer da utilização da referida informação. O
acesso ao conteúdo deste Legal Flash não implica a constituição de qualquer tipo de vínculo ou relação entre
advogado e cliente ou a constituição de qualquer tipo de relação jurídica. O presente Legal Flash é gratuito e a
sua distribuição é de carácter reservado, encontrando-se vedada a sua reprodução ou circulação não
expressamente autorizadas. Caso pretenda deixar de receber o Legal Flash, por favor envie um e -mail para o
endereço lisboa@cuatrecasasgoncalvespereira.com.
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