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 Comunicado Conjunto n.º 4 • 19 de fevereiro de 2020 

 

 
PEDIDO DE REUNIÃO AO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DAS 

FINANÇAS PARVALOREM. OITANTE. IFAP. IGCP. 
 

O SNQTB – Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, SIB – Sindicato Independente 
da Banca e SBN – Sindicato dos Bancários do Norte, acompanham todos os assuntos que se 
mostram relevantes para os seus associados, intervindo junto das respetivas entidades 
empregadoras.  

 

Nesta conformidade, face às especificas situações da Parvalorem, Oitante, IFAP e IGCP, estes 
Sindicatos, no passado dia 11 de fevereiro, dirigiram um pedido de audiência ao Secretário de 
Estado Adjunto e das Finanças, Dr. Ricardo Mourinho Félix, com vista a debater a situação laboral 
destas entidades com a respetiva Tutela. 

 

Quanto à Parvalorem e Oitante, consideramos que importa que o Estado saiba capitalizar a 
experiência, entrega e competência dos trabalhadores que integram estas entidades e os bons 
resultados que têm vindo a obter, atribuindo-lhes mais trabalho, assim incrementando as mais-
valias que daí resultam.  

 

Pretendemos perspetivar junto do Governo, o futuro e projetos a implementar quanto à 
Parvalorem e Oitante, exponenciando a qualificação e experiência profissional dos trabalhadores 
e os resultados alcançados, em benefício do Estado e dos contribuintes.  

 

Quanto ao IFAP, verifica-se que, em resultado do Decreto-Lei n.º 19/2013, de 6 de fevereiro, os 
seus trabalhadores que se reformam e aos quais se aplica o regime laboral dos bancários, deixam 
de ter acesso ao SAMS. Consideramos que não se justifica a manutenção deste anquilosado 
regime legal, gerado em pleno período do ultrapassado programa de resgate financeiro da 
“Troika” em Portugal.  

 

Quanto ao IGCP, muito embora se trate de uma entidade pública, conta nos seus quadros com 
trabalhadores oriundos do setor bancário, pelo que pretendemos que seja formalizada a adesão 
ao Acordo Coletivo de Trabalho com todos os sindicatos.  

 

Aguardamos a marcação de data para realização desta reunião, sendo que da mesma daremos a 
devida informação. 

 

Lisboa/Porto, 19 de fevereiro de 2020 

 


