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e tenham efeitos a Julho desse ano - altura em 
que terminam as negociações dos Acordos de 
Cooperação. Acomodando assim o “bolso” das 
Entidades Patronais com essas verbas que 
retroagem a Janeiro do mesmo ano, mas lesan-
do milhares de trabalhadores – entre os níveis 
remuneratórios 14 a 18 - que durante seis meses, 
ficam a receber o Salário Mínimo Nacional, 
qualquer que seja a profissão, a categoria e a 
antiguidade. 

Mais uma vez, o acordo conseguido este ano, fica 
muito aquém da proposta de actualização salari-
al apresentada pela Federação e não inverte o 
caminho e a política de baixos salários e de 
desvalorização do trabalho, e dos trabalhadores, 
que tem sido delineado pela CNIS. 

A resposta à exigência da inversão destas políti-
cas, é a luta dos trabalhadores das IPSS, pela 
dignificação do trabalho, pelo trabalho com 
direitos, pela valorização profissional e salarial.

A FNSTFPS e os seus Sindicatos vão manter a 
sua luta e acção em torno destes eixos, porque 
nos recusamos a aceitar a inevitabilidade desta 
política a que os trabalhadores do Sector Social 
têm sido sistematicamente votados

É URGENTE COMBATER ESTA POLÍTICA 
DE BAIXOS SALÁRIOS!
EXIGIMOS SALÁRIOS JUSTOS E DIGNOS!
EXIGIMOS RESPEITO E CUMPRIMENTO 
PELOS DIREITOS LABORAIS!
EXIGIMOS VALORIZAÇÃO DO TRABALHO!
EXIGIMOS MELHORES CONDIÇÕES 
DE TRABALHO!

DIA 10 DEZEMBRO, PARTICIPA NA GRANDE 
JORNADA DE LUTA DAS IPSS! 

INSCREVE-TE NO TEU SINDICATO!

Os trabalhadores das IPSS, não podem continuar 
a ser sujeitos à contínua desvalorização do seu 
trabalho e das suas profissões, não podem 
continuar a ser sujeitos ano após ano à 
manutenção de uma política de baixos salários, 
que os encaminha para situações de pobreza e 
condições que não lhes garantem uma vida digna. 

Exigimos que se desenvolvam políticas que 
revertam esta situação!

Os salários pagos não correspondem à penosi-
dade, responsabilidade e exigência do trabalho 
prestado. 

É um dado adquirido que os baixos salários prati-
cados nas IPSS, criam dificuldades à contratação 
e fixação de trabalhadores, mas esta situação 
decorre directamente da política desenvolvida 
pelas IPSS, que é urgente alterar. 

Os trabalhadores das IPSS não podem continuar 
a aceitar a constante desvalorização do seu 
trabalho e o atropelo que é feito aos seus direitos, 
diariamente, nos locais de trabalho.

Segundo dados do Governo, entre 2019 e 2021, 
as IPSS tiveram apoios financeiros na ordem dos 
11%, sendo que em 2021 os Acordos de Cooper-
ação à semelhança dos anos anteriores tiveram 
um aumento de 3,6%, valores que por opção de 
gestão e pela adopção de políticas de baixos 
salários, não são reflectidos na valorização do 
trabalho e dos trabalhadores. 

O Governo e a CNIS, ao longo de várias décadas, 
promoveram o desinvestimento nos trabalhadores 
das IPSS que são fundamentais e imprescindíveis 
na execução das várias respostas sociais.

Exigimos que a actualização salarial tenha 
efeitos a Janeiro de cada ano!

Não podemos continuar a permitir que todos os 
anos seja dado como adquirido, por parte da 
CNIS, que as actualizações salariais só se apliquem 


