
Nota à Comunicação Social

PROVEDOR DE JUSTIÇA RECOMENDA ANULAÇÃO 
DA REQUALIFICAÇÃO NO ISS,IP

O Provedor de Justiça deu a conhecer à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções
Públicas e Sociais (FNSTFPS), a recomendação que dirigiu ao Conselho Directivo do Instituto da Segurança
Social,  IP,  em  17  de  Julho,  no  sentido  de  este  revogar  o  processo  de  requalificação  que  ali  ocorreu
recentemente e que afectou mais de 700 trabalhadores.

Na recomendação dirigida  ao  ISS,IP,  o  Provedor  de Justiça  considera  que  relativamente  a  cada uma das
matérias que serviram de base à queixa que lhe foi dirigida pela nossa Federação, houve manifesta violação
dos princípios legais em vigor, por parte do Instituto e que, deste modo, a situação deverá ser reposta, tal
como se encontrava anteriormente ao início do processo de requalificação.

Refere, nomeadamente, o Provedor de Justiça que não deveria ter ocorrido qualquer processo de reversão de
trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para o Instituto da Segurança Social, depois de para ali
terem transitado com o respectivo estabelecimento onde trabalhavam. 

Quanto aos trabalhadores em funções em estabelecimentos de acção social que foram entregues pelo ISS,IP
às IPSS, todos deveriam ter acompanhado a cedência de gestão, não podendo caber às Instituições escolher
quem transita, de modo a evitar a sua excedentarização no Instituto.

Entendeu,  por  outro  lado,  o  Provedor  de  Justiça  que  o  estudo  de  avaliação  organizacional  se  encontra
manifestamente  infundamentado,  com  ausência  de  dados  que  permitissem  concluir  pela  existência  de
trabalhadores a mais no ISS,IP.

Finalmente,  considerou o  Provedor  de Justiça que foi,  claramente,  posto em causa  o legítimo direito  de
participação no processo de requalificação, das associações sindicais, designadamente, desta Federação.

Deste modo, entendemos que a recomendação do Provedor de Justiça, vem dar cabal  razão aos motivos
invocados pela FNSTFPS e à luta que os trabalhadores do ISS,IP desenvolveram em defesa dos seus postos de
trabalho e contra a requalificação.
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