
Regulamento do Fundo de Garantia Salarial da QUERCUS – ANCN 

 

1º 

O Fundo de Garantia Salarial da QUERCUS – ANCN, a partir de agora designado por Fundo, é 

uma reserva financeira, depositada em conta bancária exclusivamente criada para o efeito, 

que servirá para garantia salarial e pagamento de créditos laborais devidos pela cessação de 

contratos de trabalho celebrados ou a celebrar ao nível das diversas estruturas internas e 

projectos da QUERCUS - ANCN. 

2º 

As estruturas e projectos da QUERCUS - ANCN mencionados no artigo anterior deverão 

contribuir para o Fundo do seguinte modo: 

a) Valores para fazer face a eventuais responsabilidades para com assalariados, 

decorrentes dos respectivos vínculos laborais até 31/12/2013: 

- De acordo com tabela em anexo, em pagamento único; sem prejuízo do disposto no 

artigo seguinte.  

b) Valores para fazer face a eventuais responsabilidades para com assalariados, 

decorrentes dos respectivos vínculos laborais a partir de 01/01/2014: 

- 3,33 % do valor da massa salarial bruta da estrutura, pagamento a efectuar todos os 

meses, entre os dias 15 e 30. 

 

3º 

 

As estruturas que comprovadamente não tenham capacidade financeira para transferir a 

totalidade dos valores referidos no artigo 2º al. a), deverão transferir mensalmente para o 

Fundo, entre os dias 15 e 30, 5% do valor do vencimento base ilíquido de cada funcionário a 

elas afecto, ficando derrogada em tal caso a aplicação do disposto no artigo 2º al. a), que 

antecede.  

 

4º 

A conta bancária afecta ao Fundo é gerida pela Direcção Nacional da QUERCUS - ANCN, 

podendo a reserva financeira ser aplicada em depósitos a prazo associados a essa conta, de 

modo a obter a melhor remuneração do capital em reserva, sendo que os juros obtidos com a 

capitalização dos investimentos serão distribuídos proporcionalmente pelas estruturas 

depositantes. 

5º 

O Fundo só poderá ser utilizado nalguma das seguintes situações: 

a) Risco de Insolvência da QUERCUS, expressa e fundamentadamente atestada pelos 

TOC e ROC em funções; 



b) Ruptura financeira de estruturas internas e projectos que obriguem à cessação 

involuntária de postos de trabalho por parte da QUERCUS; 

c) Alterações estruturais ou tecnológicas ao nível das diversas estruturas internas e 

projectos, que obriguem à cessação involuntária de postos de trabalho por parte 

da QUERCUS – ANCN. 

 

6º 

No caso de ocorrerem cessações de contratos de trabalho por motivos imputáveis aos 

trabalhadores e desde que não tenha a Quercus de arcar com quaisquer pagamentos a título 

de compensação ou indemnização inerentes, serão os correspondentes montantes 

depositados devolvidos às estruturas a que correspondam. 

 


