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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CONSAGRA AUMENTOS
SALARIAIS PARA OS TRABALHADORES DAS IPSS`s

Foi publicada hoje na II Série do Jornal Oficial da RAA, n.º 110, a Convenção Coletiva de
Trabalho n.º 15/2018 celebrada entre o SINTAP e a União das IPSS dos Açores, que consagra a
primeira atualização salarial dos trabalhadores das IPSS filiados, ou que venham a filiar-se, no
SINTAP desde 2009.
Com a entrada em vigor desta Convenção amanhã, dia 12 de junho, os trabalhadores em
apreço verão os seus vencimentos aumentados em 1% já em 2018, percentagem que, apesar de
reconhecermos ainda diminuta quando comparada com aquilo que foi a perda do poder de compra
dos salários destes trabalhadores ao longo de quase esta última década, demonstra uma nova e
importante postura e empenhamento da União das IPSS com vista ao desenvolvimento de um
processo negocial nos próximos anos que permita a atualização continuada e o aumento do poder
de compra dos seus salários, cujo exemplo relevamos e convidamos a ser seguido pela União das
Misericórdias dos Açores.
Independentemente deste nosso desejo, e para evitar desigualdades de tratamento e
iniquidades neste campo, o SINTAP torna público que já solicitou a intervenção da Direção de
Serviços do Trabalho no sentido de avançar com a publicação de uma portaria de extensão, que
permita aplicar este acordo aos associados do SINTAP que trabalham nas Misericórdias,
Cooperativas Particulares de Solidariedade Social e Casas do Povo da Região Autónoma dos
Açores.
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