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Situações de crise empresarial – motivos de mercado

REQUISITOS:

1. por motivos de mercado, a actividade da empresa ficou gravemente afectada
2. medidas de redução PNT ou suspensão da prestação trabalho mostram-se indispensáveis para:

- assegurar a viabilidd da empresa
- assegurar a manutenção dos postos de trabalho
- prevenir despedimentos

Nota: a medida de suspensão só é possível se a redução se mostrar inadequada ou insuficiente para assegurar a viabilidd empresa e manutenção dos 
postos de trabalho.

MODALIDADES DA REDUÇÃO PNT (cfr. Artigo 335.º n.º2 do Código do Trabalho):

A – interrupção da actividade da empresa por um ou mais PNT, diários ou semanais, podendo abranger, rotativamente, diferentes 
grupos de trabalhadores
B- diminuição de n.º horas correspondente PNT, diário ou semanal

PROCEDIMENTO (cfr. art.º 336.º ss C.T.):

1- comunicação escrita, a cada trabalhador a abranger ou à sua comissão representativa, com intenção redução ou suspensão, com os 

seguintes elementos:

 descrição dos fundamentos económicos, financeiros ou técnicos que justificam a medida

 quadro de pessoal, discriminado por secções

 indicação dos critérios que servirão de base à selecção dos trabalhadores a abranger
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 indicação do n.º de trabalhadores a abranger

2- informação e negociação (cfr. 337.º C.T.) – 5 dias (acordo); 10 dias (falta acordo)

3- comunicação escrita - a cada trabalhador                                                             com decisão da medida a aplicar
     (indicação do motivo, data início e data do termo)

                                               - à estrutura representativa trabalhadores

                                                - ao serviço conciliação do MTSS (ACT) – cfr. Notícia Portal Cidadão 08012009 ”ACT vai fiscalizar Falências e Suspensões de Trabalho”

A comunicação a enviar para a estrutura representativa dos trabalhadores e para o MTSS terá de ser acompanhada por (cfr.337.º n.º4) :

 acta das reuniões de informação e negociação;

 relação dos trabalhadores, com os seguintes elementos: nome, morada, data de nascimento, data de admissão na 

empresa, situação perante a SS, profissão, categoria, retribuição, medida individualmente adoptada com indicação da data 

início e termo medida

4- Outros Deveres de Informação e consulta (338.º C.T.):

- aos trabalhadores abrangidos  - sobre plano formação;

- às estruturas representativas – informação trimestral da evolução das razões que justificam recurso redução ou suspensão.
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DURAÇÃO (cfr. 339.º C.T.):  até 6 meses

Prorrogável por mais 6 meses desde que:

- comunicação por escrito (ao trabalhador ou estrutura representativa do trabalhador)

- comunicação fundamentada

- estru. repres. trab. não se oponha, por escrito, nos 5 dias seguintes

- qd trabalhador abrangido por prorrogação manifeste por escrito seu acordo

- início prorrogação se inicie após 10 dias da comunicação prorrog. ou se inicie de imediato se o impedimento imediato à prestação 

normal de trabalho seja conhecido pelo trabalhador

FISCALIZAÇÃO (cfr. 340.º C.T.): pelos serviços competentes do MTSS  (ACT)

- por iniciativa própria MTSS

- a requerimento de qualquer dos interessados, para verificação de:

. existência dos motivos invocados

. falta comunicações ou recusa participação empregador no processo negocial

. falta pagamento pontual compensação retributiva 

. admissão novos trabalhadores para funções em que houve redução ou suspensão activdd
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DIREITOS DO TRABALHADOR (cfr. 341.º C.T.):

1- auferir retribuição   - proporcional ao PNT aplicado, segundo a fórmula de cálculo da retribuição horária:

      (Rm x 12) : 52 x n)           Rm – remuneração mensal    n - PNT semanal

                                                                (cfr. Art.º 332.º C.T. + art.º 292.º LECT + 264.º C.T.)

  - não inferior RMG

2- auferir compensação retributiva se e quando retribuição supra for inferior 2/3 da retribuição normal ilíquida 

sendo-lhe devida uma compensação retributiva de valor igual à diferença, a suportar       - 30% pelo empregador  
- 70% pela SS

Ou – até 15% pelo empregador

       - restante pelos serviços públicos de Formação Profissional

se ocorrer formação profissional qualificante em conformidade com plano formação aprovado por serviço público

       (cfr. Artigos 343.ºe 344.º C.T. + 293.º 2 LECT)

3- exercer actividade remunerada fora da empresa (mediante comunicação ao empregador no prazo máximo 5 dias (para 
efeitos de redução da compensação retributiva)

4- manter todas regalias sociais e prestações SS 

5- direito a férias:  
- o tempo redução ou suspensão conta-se como serviço efectivamente prestado em condições normais de  trabalho
- o tempo redução ou suspensão não prejudica a marcação e o gozo de férias 
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- SF é pago pelo empregador

6- subsídio Natal - montante por inteiro, em condições normais de trabalho
                                   - pago pela SS  em montante correspondente a 50% da compensação salarial e o restante pelo empregador

DEVERES DO TRABALHADOR (cfr. 345.º C.T.)

- pagar SS com base na retribuição efectivamente auferida (incluindo compensação retributiva)
- comunicar empregador no prazo 5 dias que exerce actividade remunerada fora da empresa
- frequentar cursos FP adequados à finalidade – viabilização empresa
- manutenção postos trabalho
- desenvolvimento da sua qualificação profissional que aumente a empregabilidade

DEVERES DO EMPREGADOR (cfr. 343.º C.T.)

- pagar pontualmente a compensação retributiva

- pagar pontualmente as contribuições SS referentes à retribuição efectivamente auferida pelo trabalhador

- não distribuir lucros, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta

- não aumentar remuneração dos membros dos corpos sociais enquanto se verificar a comparticipação financeira SS na 

compensação retributiva

- não admitir novos trabalhadores ou renovar contratos para preenchimento postos trabalho susceptíveis de serem ocupados por 

trabalhadores em regime de redução ou suspensão




