
Comunicado n.º 21/2012 
 

IFAP-INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA 
AGRICULTURA E PESCAS 

 
Reunião com o Conselho Directivo 

 
Na sequência de solicitação da FSIB, em representação do SNQTB e do SIB, 

teve lugar, no passado dia 24 de Maio, uma reunião com o Conselho Directivo 

do IFAP, representado pelo Drs. Tiago Pessoa e Fausto Gomes, 

respectivamente Vice-Presidente e Vogal daquele Conselho. 

 
Dessa reunião e das informações prestadas pelo IFAP resultou o seguinte: 
 

 Na sequência do ante projecto de decreto-lei apresentado pelo grupo de 

trabalho constituído para o efeito, o IFAP aguarda instruções da tutela 

relativamente ao prosseguimento do processo relativo ao 

enquadramento laboral dos trabalhadores do IFAP; 

 
 Aguarda, designadamente, que seja definido o formato jurídico para 

concretização desse enquadramento, ou seja: 
 

a) Por via de diploma legal ou, 

b) Por via de Acordo de Empresa 
 

 Igualmente se encontra em finalização o projecto de diploma legal 

respeitante à transferência do Fundo de Pensões do IFAP para a Caixa 

Geral de Aposentações. 

 
 Relativamente a ambas as situações acima referidas os Sindicatos 

intervirão em negociações directas com o Governo ou com o IFAP, 

consoante o modelo jurídico que seja adoptado (diploma legal ou Acordo 

de Empresa); 

 
 Neste processo, o IFAP tem procurado acautelar os direitos e 

corresponder às preocupações dos trabalhadores, designadamente 

quanto aos SAMS. 



 
Conforme foi referido no Comunicado n.º 15/2012, o SNQTB continuará a 

intervir neste processo negocial, com vista a garantir e acautelar os direitos e 

interesses dos nossos sócios. 

 
Na verdade, independentemente do formato jurídico que venha a ser adoptado 

para definir o quadro jurídico-laboral do IFAP, o ACT do Sector Bancário, 

enquanto instrumento de regulamentação colectiva aplicável ao IFAP, 

é o paradigma a seguir e salvaguardar, propósito que, desde sempre, 

orienta a actuação deste Sindicato.   

 
Do subsequente desenvolvimento deste processo daremos conta aos nossos 

sócios oportunamente. 

 
Lisboa, 29 de Maio de 2012     

A DIRECÇÃO 

 

 

 


