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IFAP  
 

SNQTB recebido pelo Secretário de Estado da Agricultura 

Interpelação ao IFAP sobre Ajudas de Custo 
 

Audiência com o Secretário de Estado da Agricultura 

 
Na sequência de pedido formal do SNQTB e do SIB, realizou-se no passado dia 

14 de Setembro, uma audiência com o Secretário de Estado da Agricultura, Eng. 

Diogo Santiago Albuquerque.  

 
Nesta reunião, que decorreu de forma elevada, cordata e transparente, o que se 

regista e saúda, este Sindicato abordou diversas questões relativas ao IFAP, 

relacionadas a situação laboral dos respectivos trabalhadores. 

 

Nessa medida, o SNQTB prestou diversas informações e deu nota dos seus 

pontos de vista, preocupações e interrogações, relativamente ao enquadramento 

jurídico-laboral dos trabalhadores do IFAP, particularmente os abrangidos pelo 

ACT do Sector Bancário. 

 
Por seu turno, o Secretário de Estado da Agricultura, registando as informações 

transmitidas, comunicou que, encontrando-se ainda a inteirar-se das diversas 

situações sob a sua tutela, irá analisar atentamente o processo relativo ao IFAP.  

 

A reunião terminou com o compromisso mutuamente assumido de os 

intervenientes manterem os seus contactos, com vista a garantir a necessária e 

pertinente informação. 

 

Interpelação ao IFAP sobre Ajudas de Custo 
 
O SNQTB interpelou recentemente o IFAP dado este ter vindo a confrontar 

vários trabalhadores com a realização de débito na retribuição (já concretizado 

em Agosto de 2011) com vista ao reembolso parcial do valor das ajudas de 

custo liquidadas por esse Instituto desde Janeiro a Julho de 2011. 



Este Sindicato pugnou pela imediata cessação de tal conduta do IFAP e, bem 

assim, a devolução das quantias já debitadas, dado que a responsabilidade por 

(eventual) errónea interpretação e aplicação do ACT ou da Lei cabe 

exclusivamente ao IFAP e não aos trabalhadores. 

 

Da resposta do IFAP e do desenvolvimento deste processo prestaremos as 

informações que se mostrem pertinentes. 

 

Lisboa, 27 de Setembro de 2011 

 
A DIRECÇÃO  


