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Aos Trabalhadores do Quadro de Pessoal Transitório 

 

Caros amigos, 

Tendo em conta o enorme número de solicitações que temos recebido, queremos 

esclarecer e partilhar convosco a nossa opinião. 

Que fique bem claro, o SINFA sem qualquer tipo de reservas aconselha de forma 

clara e inequívoca a adesão dos trabalhadores do QPT a aderirem ao Sistema de 

Carreiras da IP. 

Porquê? 

1. Lutamos junto da tutela e junto dos Grupos Parlamentares para que tal fosse 

uma realidade. O que pretendíamos e o que reivindicamos junto desses, foi a 

adesão ao ACT sem reservas e não, unicamente, a adesão ao Sistema de 

carreiras, mas entre nada e alguma coisa, preferimos ter alguma coisa. Como 

tal consideramos que o que foi alcançado foi uma grande vitoria de e para esses 

trabalhadores. Os trabalhadores terão ganhos remuneratórios imediatos; 

2. Por outro lado, esta adesão não implica a desvinculação à função pública. 

Os trabalhadores mantêm a ADSE e a CGA. Continuaram a ser regidos pela Lei 

do Trabalho em Funções Públicas; 

3. Com a adesão ao Sistema de Carreiras os trabalhadores vão poder progredir 

na carreira por antiguidade. Grande parte dos QPT estava bloqueado porque 

o valor da requisição era superior ao seu vencimento; 

4. Quem tem acréscimo remuneratório, nomeadamente requisição acima do 

salário da função pública, esse acréscimo será considerado na integração 

no Sistema de carreiras, ou seja, será reenquadrado tendo em conta esse valor; 

5. Quando houver aumentos salariais na IP, os trabalhadores do QPT passam a 

beneficiar desses aumentos, independentemente de haver ou não aumentos na 

função pública; 

6. Os trabalhadores “recuperam” o Subsídio de Pré Integração, integrado na 

tabela salarial. Depois de muita discussão, tutela e empresa, lá se entenderam 

com benefício óbvio para os trabalhadores. Ao contrário do que alguns augúrios 

da desgraça anunciavam, os trabalhadores não tiveram que devolver os valores 

recebidos e ainda foi possível integrar o subsídio na tabela salarial, tal como 

aconteceu com os demais trabalhadores da IP; 

7. O valor do subsídio de refeição é atualizado para os 7,50 euros; 
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8. Se a adesão for feita até 30 de abril 2020 (inclusive), há efeitos retroativos a 

1 de janeiro de 2020; 

9. O período normal de trabalho diário e semanal não é alterado, ou seja, o 

trabalhador mantém a duração do seu horário de trabalho semanal. O 

mesmo se passa em relação ao regime de trabalho; 

10. A carreira na Função Pública não fica bloqueada e o trabalhador pode sair 

do Sistema de Carreiras e regressar à sua anterior carreira, com as 

atualizações salariais que vigorarem para a função pública, até porque 

continuará a descontar par a ADSE sobre o valor do salário da função pública 

ao contrário dos descontos para a CGA, que incidirão sobre o valor total do seu 

vencimento; 

11.  O trabalhador continua a poder optar por aderir ao ACT nas mesmas 

condições, contudo perderá o vínculo à função pública. Sobre este assunto não 

emitimos qualquer parecer ou opinião, é uma decisão pessoal de cada um 

com vantagens e desvantagens que deverá ser apreciado individualmente.  

12. Com a adesão ao Sistema de Carreiras não há qualquer perda para os 

trabalhadores.    

   

 

Esta batalha ganha não significa que a guerra tenha acabado, pois muito ainda 

há para conquistar. 

Sem qualquer tipo de promessas, iremos avaliar internamente quais as reais condições 

atuais e qual a estratégia a adotar no sentido de possibilitar a harmonização das 

condições de trabalho e respetivas remunerações, quer para os QPT mas também para 

os restantes trabalhadores oriundos da Ex-E.P.  

Prometemos que o que estiver ao nosso alcance tudo faremos para que tal aconteça. 

 

 

 

 

 

 

SOMOS TODOS IGUAIS! SOMOS TODOS IP! 

 

Tendo em conta as inúmeras solicitações como já referido, o SINFA decidiu 

nesta fase transitória, apoiar todos os QPT, assim independentemente de 

serem nossos associados ou não, atenderemos todos os trabalhadores, 

ajudaremos a esclarecer as dúvidas que nos coloquem. Esperamos que os 

restantes associados percebam a situação e a considerem como excecional. 


