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SINTAP PEDE REABERTURA DO PROCESSO NEGOCIAL TENDENTE À
REVISÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DOS
TRABALHADORES DAS IPSS/MISERICÓRDIAS
Por causa da situação de emergência provocada pela pandemia do COVID 19,
foram vários os processos negociais sindicais interrompidos devido à necessidade e urgência
de concentrar esforços no combate àquela pandemia que ameaçava e ameaça ainda a
segurança e saúde públicas.
Um deles tem a ver com a revisão e atualização do acordo coletivo de trabalho
celebrado entre o SINTAP e as Uniões das IPSS e Misericórdias dos Açores, referente ao
estatuto jurídico laboral dos respetivos trabalhadores, que muito contribuíram para o apoio
e auxílio social aos nossos idosos, crianças e jovens, com prejuízo em muitos casos, da sua
própria vida pessoal e familiar.
Reconhecidos que foram como essenciais os serviços prestados pelos trabalhadores
das IPSS/Misericórdias, e na sequência da Resolução da Assembleia da República n.º
31/2020, de 26 de junho, que recomenda ao Governo que promova a igualdade e valorize os
salários dos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social, é chegado o
momento de se fazer justiça a estes trabalhadores, à semelhança do que aconteceu
recentemente com os trabalhadores da saúde.
A valorização profissional e remuneratória dos trabalhadores das
IPSS/Misericórdias, de há muito defendida pelo SINTAP junto das UNIÕES das
IPSS/Misericórdias dos Açores, fazem, assim, particular sentido, tendo o SINTAP pedido
hoje a reabertura das respetivas negociações.
Neste contexto, o SINTAP pede e espera também que a Secretaria Regional da
Solidariedade Social atualize e reforce financeiramente os protocolos de cooperação
mantidos com estas instituições de modo a que elas possam proceder ao reconhecimento e
valorização das funções exercidas por estes trabalhadores.
Açores, 9 de julho de 2020
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